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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adnan Menderes Üniversitesinden:
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİMİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/8/2013 tarihli ve 28732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan
Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ders başarı notu olarak, dersi asgari geçme şartlarını sağlayanlara DD verilmek
üzere, aşağıdaki tabloda gösterilen ağırlık katsayısına karşılık gelen harf notları verilir. Öğretim
elemanı tarafından aksi belirlenmedikçe, harf ders başarı notu tablodaki nümerik not aralıkla-
rına göre belirlenir.

Puan Başarı Notu Ağırlık Katsayısı Açıklama
90-100 AA 4.00 Pekiyi+
85-89 BA 3.50 Pekiyi
75-84 BB 3.00 İyi+
70-74 CB 2.50 İyi
60-69 CC 2.00 Orta+
55-59 DC 1.50 Orta
50-54 DD 1.00 Orta-
0-49 FF 0 Başarısız

M Muaf
G Geçer
K Kalır
E Eksik
S Süren
Ç Çekilme    ”

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erciyes Üniversitesi Teknoloji Transferi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, görevlerine, yönetim uygu-

lama organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve

esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erciyes Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ETTOMER): Erciyes Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Erciyes Üniversitesi bünyesindeki tüm teknoloji transferi faaliyetlerini planlamak

ve koordine etmek.
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b) Üniversitede geliştirilen teknolojilerin ticarileşebilmesini sağlamak amacıyla tekno-

loji transfer ofisi görevlerini yerine getirmek.

c) Üniversitedeki bilgiyi ticarileştirmek için iş dünyası ile işbirliği yapmak.

ç) Uygulamaya yönelik olarak elde edilen somut projelerin hayata geçirilmesini sağla-

mak.

d) Girişimci ve yenilikçi projelerin gerçekleşebilmesi için bir kuluçka merkezi oluştu-

rarak her türlü bilimsel, teknik ve işletmecilik konularında destek vermek, bu amaçla ulusal

ve uluslararası kaynaklardan desteklenen projeler hazırlamak ve yürütmek.

e) Araştırma merkezleri ve araştırma laboratuvarları ile ilişki içerisinde bu birimleri

koordine etmek ve üniversitenin araştırma strateji ve politikaları ile uyumlu bir şekilde çalış-

maları için katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacına ulaşabilmek için aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri

yürütür:

a) Araştırma projesi desteği veren kurumların resmi iletişim noktası olarak kurumlardan

gelen talepleri almak, kaydetmek, yanıt vermek.

b) Kamu, özel sektör, uluslararası kuruluşlar ve topluma yönelik ihtiyaç duyulan alan-

larda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim faaliyetleri, sertifika programları, çalıştaylar, se-

minerler, konferanslar, yarışmalar, sergiler ve kurslar düzenlemek, araştırma ve danışmanlık

projeleri geliştirmek ve yönlendirmek, girişimcilik ve yenilikçilik bilincinin yaygınlaşmasını

sağlamak.

c) Üniversite öğretim elemanı ve öğrencilerinde Ar-Ge, girişimcilik, yenilikçilik ve tek-

noloji transferi bilincini oluşturmak, geliştirmek, farkındalık yaratmak ve yaygınlaştırmak için

her türlü araştırma-geliştirme, yenilikçilik, etkinlik ve faaliyetleri yürütmek.

ç) Ar-Ge, girişimcilik, yenilikçilik ve teknoloji transferi konularındaki ulusal ve ulus-

lararası gelişmeleri ve etkinlikleri izleyerek, üniversite personeli ve öğrencileri bilgilendirmek

ve katılımlarını desteklemek, mevzuat, yargı kararları ve diğer yazılı ve görsel belgeleri topla-

mak, bu konularda Türkçe ve yabancı dillerde yayınlar yapmak ve bu tür çalışmalara katkıda

bulunmak.

d) İlgili alanlarda etkili olan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla, yabancı ül-

kelerde bulunan ulusal veya uluslararası nitelikteki araştırma, uygulama ve eğitim merkezleri,

enstitüleri ve benzeri kurumlarla sinerji oluşturmak, ilişki kurmak ve işbirliğinde bulunmak,

anlaşmaları yapmak ve yürütmek, Üniversite imkanlarının tanıtımını yapmak.

e) Girişimci ve yenilikçi kişi ve kuruluşlara geliştirdikleri projeyi başlatabilmeleri için

kuluçka merkezi oluşturmak ve destek sağlamak.

f) Desteklenen projelerin gelişimlerini izlemek ve başarıyla sonuçlanmasına katkı sağ-

lamak.

g) Projelerin ticarileşmesi aşamasında teknoloji transferi fonksiyonlarını yerine getire-

rek her türlü katkıda bulunmak.
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ğ) Çalışma konularıyla ilgili gerekli arşiv, kütüphane ve diğer bilgi ve uygulama tesis-

lerini kurmak, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve Merkeze kazandırmak.

h) Ar-Ge, girişimcilik, yenilikçilik ve teknoloji transferi alanlarında araştırma, inceleme

ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek üzere gerektiğinde kurullar ve çalışma grupları kurmak.

ı) Yükseköğretim mevzuatı çerçevesinde hukuksal danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti

vermek.

i) Sanayi ile işbirliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

j) Üniversitede üretilen ve ticari potansiyeli olan bilginin fikri haklarını Üniversite adına

almak ve gerekli ödemeleri yapmak, fikri haklar portföyü oluşturmak ve yönetmek.

k) Merkezin ihtiyacı olan personelin yurtiçinde ve yurtdışında yetiştirilmesine yönelik

çalışmalarda bulunmak, Üniversite içerisinde yapılan araştırmalar için gerekli öğrenci ve nite-

likli personelin temini için çalışmalar yapmak.

l) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

m) Gerektiğinde dışarıdan hizmet satın alma yolu ile faaliyetlerini gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür ve Yönetim Kuruludur.

(2) Merkez bünyesinde tüm kurullar Yönetim Kurulu Başkanı veya Müdürün daveti ile

toplantıya çağrılır, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Müdür tüm

kurulların üyesidir. Rektör, Rektör Yardımcısı, Yönetim Kurulu Başkanı veya Müdür, Kurul

toplantılarına katıldığı takdirde bu kişiler, Kurula Başkanlık eder. Aksi durumda unvanı, eşit

olması durumunda ise yaşı en fazla olan üye toplantıya başkanlık eder. Kurul kararlarını top-

lantıya katılanların salt çoğunluğu ile alır. Kararların alınması sırasında eşitlik oluşursa Kurul

Başkanının oyu çift sayılır. Kurullar yıl içinde en az dört defa toplanırlar.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından merkezin çalışmalarına katkıda bulunacak

uygun nitelikte konusunda uzman ve üniversitenin öğretim elemanları arasından iki yıl için

görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin

başında bulunmayacağı durumlarda görevi sona erer. Müdür faaliyetlerinde rektör ve Yönetim

Kurulu Başkanına karşı sorumludur. 

(2) Müdür, gerekli hallerde çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir kişiyi yardımcı

olarak seçer ve Müdür Yardımcısı Rektör onayı ile görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdi-

ğinde yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcısını vekil bırakır. Mü-

dür, Merkezin verimli çalışması için gerekli gördüğü teknik ve idari kadroyu Yönetim Kuru-

lunun kararı ve Rektörün onayı ile oluşturur.

(4) Merkez birimlerine faaliyetleri yürütmek ve koordine etmek üzere sorumlu personel

görevlendirir.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kurulu başkanı yok iken, yönetim kuruluna baş-

kanlık etmek. 

b) Merkez çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak ve

gerektiğinde düzeltici uygulamalar yapmak.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet planı, program ve bütçesini hazırlamak ve uygulanmasını

sağlamak.

d) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü ile Rektöre sun-

mak.

e) Yönetim Kurulu ve Ar-Ge Koordinasyon Kurulunun kararları ile çalışma programını

uygulamak.

f) Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak.

g) Merkez bünyesindeki birim ve kurulların koordinasyonunu sağlamak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; bir Rektör Yardımcısı, Müdür ve beş üye olmak

üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu başkanı Rektör tarafından belirlenen Rektör

Yardımcısıdır. Yönetim Kurulu başkanı ve üyeler, en az birer tanesi mühendislik, fen, sağlık,

idari veya sosyal bilimlerden olmak üzere Üniversitede görev yapan öğretim elemanları ara-

sından Rektör tarafından iki yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi dolan üyeler aynı usulle

tekrar görevlendirilebilirler.

(2) Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya Müdürün daveti üzerine yılda en

az dört kez Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu

ile alınır.

(3) Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

a) Yönetmelikte belirtilen ilke ve amaçlar doğrultusunda Merkezin faaliyet ve yönetimi

ile ilgili kararlar alarak Rektörün onayına sunmak.

b) Merkezin faaliyet programlarını hazırlayarak karara bağlamak ve uygulanmasını

sağlamak.

c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı raporun düzenlenmesine ilişkin

esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirerek, bir sonraki döneme ait çalışma prog-

ramını hazırlamak.

ç) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri bel-

gelerle ilgili esasları belirlemek.

d) Merkezin eğitim, işbirliği, araştırma, geliştirme, inceleme, yayın, etkinlik, danış-

manlık ve proje başvuru taleplerini değerlendirip karara bağlamak.

e) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
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f) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların

esas ve usullerini tespit etmek.

g) Müdürün, Merkez ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

ğ) Merkezin sunması gereken hizmetlerin yapılması veya gerektiğinde bunların dışarı-

dan temini için anlaşmalar yapmak.

Çalışma kurul ve birimleri

MADDE 11 – (1) Merkezde İnovasyon ve Ar-Ge, Fikri Haklar, Akademik Girişimcilik

kurulları ile Proje Destek, Üniversite Sanayi İşbirliği, Fikri Haklar, Girişimcilik ve Kuluçka,

Takip İstatistik ve Veri Yönetimi çalışma birimleri ile ihtiyaç duyulan diğer çalışma birim ve

kurullar oluşturulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun

13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden:

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/6/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kahra-

manmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeli-

ğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu programlarından birine yeni kayıt yaptı-

ran öğrenciler, daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları

dersler için eğitim-öğretimin başlamasından itibaren en geç iki hafta içinde muafiyet talebinde

bulunabilirler. Derslerden muaf olabilmek için yatay ve dikey geçişle gelenler hariç, öğrencinin

daha önce aldığı eğitimin üzerinden beş eğitim-öğretim yılından daha fazla süre geçmemiş ol-

ması şarttır. Öğrencinin yeni kayıt olduğu birimin yönetim kurulu, muafiyet talebinde bulunan

öğrencinin daha önce almış olduğu dersleri ilgili bölümün görüşünü de alarak değerlendirir ve

hangi derslerden denklik nedeniyle başarılı olacağını belirler. Bu derslerden her yarıyılda

30 AKTS ders seçeceği varsayılarak muaf sayılan derslerin tekabül ettiği yarıyıl/yıl sayısı he-

saplanır ve öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl/yıl belirlenir. Bu süre azami süreden düşülür

ve öğrenci programın kalan derslerini kalan zaman içerisinde tamamlar. Alınan karar Öğrenci

İşleri Daire Başkanlığınca öğrencinin karteksine işlendikten sonra öğrenciye tebliğ edilir.”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi başlığıyla beraber aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Mezuniyet sınavı

MADDE 30 – (1) Mezuniyet için gerekli tüm dersleri alarak, devam şartını yerine ge-

tirmiş olan DS, YS notu bulunmayan ve mezuniyet sınavına gireceği döneme ait katkı

payını/öğrenim ücretini yatırmış olmak koşuluyla mezuniyetlerine en fazla 3 (üç) dersi kalan

öğrencilere notu FF, FD, DD, DC olan dersler için öğrenciliği boyunca sadece bir defaya mah-

sus olmak üzere mezuniyet sınav hakkı verilir.

(2) Harfli notu FF, FD olduğu için veya genel not ortalaması (GNO) 2.00’ın altında ol-

duğundan mezun olamayan öğrenciler, notu FF, FD, DD, DC olan derslerden en fazla 3 (üç)

dersten mezuniyet sınavına girebilirler.

(3) DS, YS notu olan öğrenciler ile genel not ortalaması (GNO) 2.00 ve üstünde olup

FF, FD notu bulunmayan öğrenciler mezuniyet sınavına giremezler.

(4) Mezuniyet sınavına en fazla 3 (üç) derse birlikte ve bir sınav döneminde girilir,

farklı sınav dönemlerinde ayrı ayrı mezuniyet sınavına girilemez.

(5) Mezuniyet sınavı her yarıyıl sonunda bütünleme sınavlarının bitiminden sonra, mü-

teakip yarıyıl başlamadan önce akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Bu sınavda alı-

nan harfli not o dersin yarıyıl başarı notudur.

(6) Mezuniyet sınavına girmek isteyen öğrenciler, bütünleme sınavlarının ilanından

sonra transkript belgesiyle birlikte sınava girmek istediği dersleri belirten dilekçeyle ilgili bö-

lüm başkanlığına müracaat etmelidirler.

(7) Mezuniyet sınavı sonucunda başarısız olduğu dersleri, öğrenciler dersin verildiği

ilgili yarıyılda tekrar almak zorundadır.

(8) Mezuniyet sınavına giremeyen öğrencinin mazeret sınavı hakkı yoktur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin yedinci fıkrasının (b) ve (c) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) (YE) Yeterli notu: Staj çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.

c) (YS) Yetersiz notu: Staj çalışmasında başarısız olan öğrencilere verilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/6/2012 28328
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
28/9/2013 28779
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Sakarya Üniversitesinden:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER VE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesinin zorunlu ve isteğe
bağlı yabancı diller hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretim programlarının amaçları,
uygulanması, sınavları ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sınavlarında
uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı yabancı
diller hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretimin amaçlarına, uygulanmasına, sınavla-
rına, ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve
esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 14 üncü ve 49 uncu maddelerine da-
yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Hazırlık Sınıfı: Üniversitenin Yabancı Diller Hazırlık Sınıflarını,
b) İlgili Fakülte birimleri: Yabancı dil hazırlık sınıflarını bir Fakülte çatısı altında or-

ganize eden ve kendi bölümünün öğrencilerine yabancı dil hazırlık eğitimi veren birimleri,
c) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı: Sakarya Üniversitesinde eğitim dili Türkçe

olan ancak kendi istekleri ile yabancı dil öğrenmek isteyen öğrenciler için düzenlenen yabancı
dil hazırlık sınıflarını,

ç) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Sakarya Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,
f) Yabancı Diller Yüksekokulu: Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
g) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı: Sakarya Üniversitesinde eğitimin tamamen bir

yabancı dilde yürütüldüğü ya da derslerinin %30 oranında bir yabancı dilde yapıldığı prog-
ramlar için düzenlenen yabancı dil hazırlık sınıflarını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Diller Hazırlık Eğitim ve Öğretimine İlişkin Esaslar

Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi

MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi; öğrencilere yabancı dilde oku-
duğunu ve duyduğunu kavrayabilme, yazılı ve sözlü olarak kendilerini kültürel ve sosyal ha-
yatta yeterince ifade edebilme becerisini kazandırmak üzere, Avrupa Ortak Dil Referansı
(CEFR) çerçevesinde verilir.
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(2) Yabancı Dil Hazırlık eğitimi programları ilgili Fakülte birimleri ve Yabancı Diller

Yüksekokulu tarafından düzenlenir. Hazırlık Sınıfları akademik takvimi ilgili fakülte kurulları

ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün önerisi üzerine Senatonun onayı ile belirlenir

ve uygulanır.

(3) Hazırlık sınıfında öğretim yarıyıl esasına göre yıllık yapılır. Bir öğretim yılı iki ya-

rıyıldan oluşur. Haftalık ders saatleri en az yirmi saat olarak düzenlenir. Gerekli hallerde, ilgili

birimlerin önerileri ve Rektörlük onayı ile Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav yapıla-

bilir.

(4) Hazırlık eğitimine kayıt yaptıran öğrenciler için hazırlık eğitimi derslerine devam

zorunludur. Öğrenci, öngörülen toplam yıllık ders saatinin %15’ine devam etmemesi halinde

devamsızlıktan kalır. Mazeret ve rapor süreleri devamsızlıktan sayılır. Ancak, sağlık raporunun

heyet raporu olması durumunda belirtilen süre toplam devamsızlıktan düşülmez.

(5) Devamsızlıktan kalan öğrenciler yıl sonu sınavına ve bütünleme sınavına alınmaz.

(6)  Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olan öğrencilerin

transkriptlerinde, yabancı dil hazırlık eğitimini başarıyla tamamladığı belirtilir.

(7) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olan öğrenciler, kayıt oldukları eğitim-öğretim

programlarının katkı payını/öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen süreler içinde öde-

mek zorundadır.

(8) Hazırlık eğitimine kayıt yaptıran öğrenciler bu süre içerisinde kayıtlı oldukları eği-

tim-öğretim programlarından ders alamazlar.

(9) Yabancı dil hazırlık sınıflarına misafir veya dinleyici özel öğrenci kabul edilmez.

(10) Hazırlık eğitimi-öğretimi, öğrencilerin kayıt oldukları eğitim-öğretim programla-

rının öngördüğü kanuni eğitim-öğretim süresine dahil değildir.

(11) Yabancı dil hazırlık eğitimi süresi en çok iki yıldır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine İlişkin Esaslar

Kayıt

MADDE 6 – (1) Öğretim dili tamamen veya en az %30 yabancı dil olan programlarda

hazırlık sınıfı uygulaması zorunludur.

(2) Üniversite tarafından talep edilen yabancı dil yeterliğine sahip olmayan öğrenciler,

söz konusu yeterlikleri sağlayana kadar ilgili önlisans, lisans veya lisansüstü derslere başlaya-

mazlar.

(3) Zorunlu hazırlık eğitimi öngörülen öğrencilerin kayıt işlemleri, duyurulan kayıt haf-

tası süresince Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, ilgili birimler ve Yabancı Diller Yüksekokulu

Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Muafiyet

MADDE 7 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülen öğrencilerin hazırlık

sınıfından muaf sayılabilmeleri için aşağıda sayılan şartlardan en az birini yerine getirmiş ol-

maları gerekir:

a) Öğretim yılı başında Üniversitenin ilgili birimleri ve Yabancı Diller Yüksekokulu

tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavından 100 puan üzerinden 70 veya üstü puan almış

olmak,
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b) Ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve aşağıdaki tabloda gösterilen yabancı dil

sınavlarından belirtilen puanları almak,

c) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından onaylanması şartıyla, uluslararası

geçerliliği olan merkezi sınavlardan CEFR B1 düzeyinde başarı gösterdiğini belgelemek,

ç) Üniversitenin veya başka bir üniversitenin son iki yılda ilgili yabancı dil hazırlık

programına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olmak veya son iki yılda başka bir üniver-

sitenin yaptığı ilgili yabancı dil yeterlik sınavını  başarmış olmak. Ancak, Üniversitenin ulus-

lararası diğer yükseköğretim kurumları ile ortak olarak yürüttüğü lisans ve önlisans program

öğrencileri için, başka bir üniversitenin yaptığı yeterlik sınavını başarmış olmak kendilerine

muafiyet sağlamaz.

Yeterlik sınavı

MADDE 8 – (1) Yeterlik sınavının uygulamasına ilişkin esaslar ilgili birim kurulları

ve Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir. İlgili birimlerin ve Yabancı Diller Yük-

sekokulunun önerisi ve Senato kararı ile yeterlik sınavı için uluslararası kabul gören sınavlardan

biri yaptırılabilir. Yeterlik sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez.

Seviye tespit sınavı

MADDE 9 – (1) Seviye tespit sınavı, hazırlık eğitim-öğretimine kayıt olan öğrencilerin

yabancı dil seviyelerini ölçmek ve bu değerlendirme sonucunda öğrencileri aynı seviyeden

oluşan sınıflara yerleştirebilmek için yapılır. Öğrenciler düzeylerine göre başlangıç, orta ve üst

düzeylerden oluşan gruplara ayrılır.

(2) Bu gruplar kendi içinde farklı gruplara ayrılabilir. İlk iki hafta sonunda, ilgili ders

sorumlularının önerisi ile gruplar arasında transfer yapılabilir. Bu transferde grup değiştirme-

yen, ancak bulunduğu grubun düzeyinin altında veya üstünde kalan öğrencilerin birinci ara sı-

navından sonra gerekli görüldüğü takdirde grubu değiştirilebilir. Hiçbir değişiklik sadece öğ-

rencinin talebi ile yapılmaz. Seviye tespit sınavına girmeyen öğrencinin kaydı doğrudan baş-

langıç grubuna yapılır. Örgün ve ikinci öğretim öğrencileri ait oldukları grupların ders progra-

mına tabi olurlar.
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Sınavlar ve notlar

MADDE 10 – (1) Sınavlar; ara sınavlar, yıl sonu sınavı ve bütünleme sınavlarından
oluşup, yazılı, sözlü veya yazılı-sözlü olarak yapılabilir.

(2) Ara sınavlar, her iki dönem de üçer sınav olmak üzere toplam 6 sınav olarak uygu-
lanır ve bu sınavların aritmetik ortalaması yıl içi sınav notu olarak %50 oranında genel başarı
notuna yansıtılır.

(3) Yıl sonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getirmiş öğrenciler girebilir. Yıl so-
nu sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınav sonucu %80, sözlü
sınav sonucu %20 oranlarıyla yansıtılarak yıl sonu başarı notu hesaplanır. Yıl sonu başarı notu
genel başarı notuna %50 oranında yansıtılır. Öğrenciler yıl sonu veya bütünleme  sınavından
en az 70 puan almak zorundadır.

(4) Devam zorunluluğunu yerine getirmemiş öğrenciler bütünleme sınavına alınmaz.
(5) Genel başarı notu; yıl içi sınav notunun %50’si ile yıl sonu/bütünleme sınav notunun

%50’si toplanarak bulunur. Genel başarı notunun 100 puan üzerinden en az 70 puan olması
gerekir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 11 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içinde ilgili
birime yazılı olarak başvurarak, sınavlarının değerlendirilmesinde hata yapılıp yapılmadığına
dair inceleme isteyebilir. Başvuru üzerine, yapılacak inceleme sonucunda hata tespit edilirse,
ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak, gerekli düzeltme yapılır. Bu sürenin bitiminden
sonra hiçbir not değişikliği talebi işleme alınmaz.

Mazeret sınavları

MADDE 12 – (1) Öğrencilerin mazeretleri nedeniyle ara sınav, yıl sonu sınavı ve bü-
tünleme sınavına katılmaması durumunda mazeretli sayılmasına Senato tarafından belirlenen
esaslara göre ilgili birim kurulunca, Yabancı Diller Yüksekokulunca karar verilir. Mazeretler
kabul edilip mazeret sınavı hakkı tanınan öğrenciler sınav haklarını ilgili birim, Yabancı Diller
Yüksekokulunca belirlenen gün, yer ve saatte kullanır.

(2) Mazeretlere ilişkin başvurular belgeleriyle birlikte, mazeretin bitimini izleyen üç iş
günü içerisinde yazılı olarak ilgili birime, Yabancı Diller Yüksekokuluna yapılır. Bu süre geç-
tikten sonra yapılan mazeret başvuruları hakkında işlem yapılmaz.

Başarılı ve başarısız öğrenciler

MADDE 13 – (1) Zorunlu hazırlık sınıfı öngörülen öğrencilerden yeterlik sınavında
ya da hazırlık sınıfları yıl sonu sınavında başarılı olan öğrencilerin ilgili programlarının birinci
sınıflarına kaydı yapılır. Başarısız öğrenciler, yabancı dil yeterliğini sağlamadan kendi bölüm
derslerini alamazlar.

(2) Başarısız öğrenciler, isterlerse, bir yıl süreli olarak (iki yarıyıl) hazırlık sınıfını tekrar
edebilir ya da yabancı dil bilgilerini kendi imkânlarıyla geliştirme yolunu seçebilir. Kendi im-
kânları ile gelişimlerini tamamlamayı seçen öğrencilere her akademik yıl başında yapılan Ya-
bancı Dil Yeterlik Sınavına girme hakkı verilir. İlgili öğrencilerin bu sınava girebilmeleri için
ilgili birimlere, Yabancı Diller Yüksekokuluna yazılı başvuruda bulunmaları zorunludur.

(3) Hazırlık sınıfları süresince yabancı dil yeterliliğini 7 nci maddede belirtilen sınavlar
aracılığıyla sağlayan öğrenciler izleyen akademik dönemde (güz ya da bahar) kayıtlı bulunduğu
bölüm/program derslerini alabilir.
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(4) Başarısız olan öğrenciler için Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı eğitimi iki eğitim-öğretim

yılını aşamaz. Bu durumdaki öğrenciler istedikleri takdirde, Üniversiteye giriş puanlarına göre,

talep ettikleri Türkçe eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının taban puanından düşük olma-

mak şartıyla ÖSYM tarafından istenilen bölümlere/programlara yerleştirilirler. Süreci öğrenci

kendi sorumluluğu çerçevesinde takip eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine İlişkin Esaslar

İsteğe bağlı hazırlık sınıfı kontenjanı

MADDE 14 – (1) Her eğitim-öğretim yılı için isteğe bağlı hazırlık sınıflarına alınacak

öğrencilerin bölümlere göre dağılımı kayıt işlemlerinin başlangıcından önce Yabancı Diller

Yüksekokulunun önerisi üzerine Rektörlük onayı ile belirlenir. Bir bölüm için belirlenen kon-

tenjanın %50’si dolmaz ise, o bölüm için o yıl yabancı dil hazırlık programı açılmayabilir ve

ilgili bölüme ait kontenjan diğer bölümlere aktarılabilir. Konu ile ilgili düzenleme Yabancı Dil-

ler Yüksekokulu tarafından yapılır.

(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimine başvuruların belirlenen kontenjanı aşması

halinde, istekliler ilgili bölüme ait ÖSYM yerleşme puanı esas alınarak kontenjan sınırları için-

de hazırlık sınıfına kaydedilir.

Başvuru ve kayıt

MADDE 15 – (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarına başvurular kayıt işlemleri

sırasında, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan matbu formlar aracılığı ile yapı-

lır.

Eğitim-öğretim 

MADDE 16 – (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerine de bu Yönetme-

likte belirtilen genel esaslar uygulanır.

(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim-öğretim süresi yarı yıl esasına göre

yıllık olarak düzenlenir ve toplam bir öğretim yılıdır. Bu süre kanuni öğretim süresine dahil

değildir.

(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı tekrar edilemez.

(4) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olan öğrenci, öğretimin başlamasından

en geç on iş günü sonra dilekçe ile hazırlık sınıfından ayrılabilir. Bu süreyi geçenler hazırlık

sınıfından ayrılamazlar.

Başarılı ve başarısız öğrenciler

MADDE 17 – (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğ-

rencilere Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından başarı belgesi verilir.

(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenci, kayıt yaptırdığı

programa devam edebilir. Bu öğrencinin, yıl sonu veya bütünleme sınavı sonunda genel başarı

notu 50-69 arasında ise bölümünde okutulan zorunlu yabancı dil eğitiminden muaf olur, ancak

kayıt olduğu programda yabancı dilde verilen dersleri alamaz.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Derslerine İlişkin Esaslar

Ortak zorunlu yabancı dil dersleri

MADDE 18 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri; Üniversiteye kayıt yaptıran öğ-

rencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince almak

zorunda oldukları yabancı dil dersleridir.

(2) Ortak zorunlu yabancı dil derslerini verecek öğretim elemanları Fakülte/Yüksekokul

ve Meslek Yüksekokullarının talebi üzerine Yabancı Diller Yüksekokulunca görevlendirilir ve

yürütülür.

Ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet

MADDE 19 – (1) Her yıl öğretim yılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavdan 100

puan üzerinden 50 ve yukarı puan alan öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf

olurlar.

(2) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan bu dersleri almış ve başarılı olmuş

öğrenciler de ortak zorunlu yabancı dil dersinden, durumlarını belgelemek şartıyla, yazılı olarak

muaf sayılma talebinde bulunabilir.

(3) Öğrencinin, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyetine ilişkin kararlar, ka-

yıtlı olduğu Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu yönetim kurulu tarafından verilir.

Başarı durumu

MADDE 20 – (1) 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya

Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre be-

lirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 21 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri;

18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Sakarya Üniversitesi

Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve  Senato kararları uy-

gulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23 – (1) 5/11/2008 tarihli ve 27045 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya

Üniversitesi Yabancı Dil ve Hazırlık Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Selçuk Üniversitesinden:
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülte-

sinde kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarda uyulacak esaslara ilişkin hükümleri düzenlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde kayıt,

eğitim-öğretim ve sınavlarda uyulacak esaslara ilişkin hükümleri kapsar. 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için, ilgili

bölüm başkanının önerisi üzerine Dekan tarafından görevlendirilen öğretim elemanını, 
b) Ders kredisi: Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için, öğrencinin yapması gereken

çalışmaların tümünü, teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kü-
tüphane çalışmaları, proje, stajlar, mezuniyet tezi ve benzeri çalışmaları ifade eden değeri, 

c) Fakülte: Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini, 
ç) Fakülte Kurulu: Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kurulunu, 
d) Fakülte Yönetim Kurulu: Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim Ku-

rulunu, 
e) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri

ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini, 
f) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya

birkaçının başarılması şartı aranılan dersi, 
g) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu, 
ğ) Üniversite: Selçuk Üniversitesini, 
h) Yaygın Seçmeli Ders: Öğrencilerin başka birimlerden alabilecekleri alan dışı seçmeli

dersleri,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim 
MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir ya-

rıyıl on dört haftadan az olamaz. Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. 
(2) Fakültede eğitim-öğretim Üniversite akademik takvimine uygun olarak yürütülür. 
Giriş ve kayıt şartları 
MADDE 6 – (1) Fakülteye giriş için aşağıdaki şartlar aranır: 
a) Lise veya dengi okul mezunu olmak. 
b) O öğretim yılında Fakülteye ilgili mevzuat gereği kayıt hakkı kazanmak veya özel

yetenek sınavlarında başarılı olmak.
c) Kayıt için ÖSYM kılavuzunda belirtilen belgeleri getirmek. 

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                 24 Şubat 2014 – Sayı : 28923



(2) Fakülteye özel yetenek sınavı ile alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel şartlar
ile öğrenci ön kayıt ve özel yetenek sınavı tarihleri Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve Rek-
törlükçe ilan edilir. 

(3) Fakülteye özel yetenek sınavı ile öğrenci olarak kabul edilebilmek için kabul şart-
larını taşıyan adaylar, Fakülte Yönetim Kurulunca tespit edilen komisyonlar tarafından yapı-
lacak olan özel yetenek sınavlarında başarılı olmak zorundadırlar. Özel yetenek sınavları ile
ilgili hususlar Senatoca belirlenir. Adaylar ilan edilen gün, saat ve yerde bu sınavlara girmek
zorundadır. 

(4) Özel yetenek sınavlarında başarı notu 100 üzerinden 60 puandır. Özel yetenek sı-
navlarında başarılı olan adayların, ÖSYM tarafından belirlenen yöntemle yapılan puan sırala-
masına göre kesin kayıtları yapılır. Sınav notu 60 ve daha yüksek olup, asıl listeye giremeyenler
yedek listeye alınırlar. Kontenjan açığı olduğu takdirde, yedek sıralaması gözetilerek bu aday-
ların da kesin kayıtları yapılır. Sınav notu 60 puandan az olanlar hiçbir şekilde sıralamaya alın-
mazlar. 

(5) Kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Maze-
retleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz vekilleri veya kanunî
temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilir. İstenen belgelerin aslı veya Fakülte tarafından onaylı
örneği kabul edilir. Kayıt için ilan edilen süre içinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvur-
mayan adaylar, bu haklarını kaybederler. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak
ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. 

Kayıt yenileme ve kayıt dondurma 
MADDE 7 – (1) Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde gösterilen süre içinde

2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirerek kaydını yeniletmek,
ders kaydını yaptırmak ve danışmanına onaylatmak zorundadır. 

(2) Birinci sınıfa kayıt yaptıran öğrenci, aynı zamanda birinci yarıyıl programında yer
alan derslere de kaydını yaptırmış sayılır. 

(3) Akademik takvimde belirtilen sürelerde 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde
öngörülen şartları yerine getirmeyen ve kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıldaki öğrencilik
haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı
Kanunda belirtilen eğitim-öğretim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde kaydını yeniletme-
yenlerden haklı ve geçerli mazereti olan öğrencinin, akademik takvimde belirtilen mazeretli
geç kayıtlar için son başvuru tarihine kadar mazeretini belirten dilekçeyle başvurması kaydıyla,
kaydının yenilenmesine Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. 

(4) Öğrenci, kayıt yenileme süresini takip eden ve akademik takvimde belirtilen ders
ekleme-bırakma tarihlerinde danışmanının onayı ile yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bıra-
kabilir. 

(5) Geçerli mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, akademik takvimde
belirtilen mazeretli geç kayıt süresinin sonuna kadar başvurduğu takdirde, Yönetim Kurulu ka-
rarı ile bir veya iki yarıyıl için dondurulur.

Eğitim-öğretim programı 
MADDE 8 – (1) Bir sonraki akademik yıla ait eğitim-öğretim programı, ilgili bölüm

veya anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine Fakülte Kurulunca düzenlenerek Senatoca karara
bağlanır. 

(2) Fakültede eğitim-öğretim programı, teorik dersler ve/veya uygulamalardan, seminer,
atölye, laboratuvar ve benzeri çalışmalardan oluşur. Hangi dersler için uygulama yapılacağına
ve hangi uygulamaların ders sayılacağına Fakülte Kurulu karar verir. Yapılması zorunlu olan
staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun
onayı ile yürürlüğe girer.
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(3) Bir programdaki tüm dersler ve uygulamalar için ders kredileri, teorik ve uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde tutularak, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’ne uygun olarak belirlenir. 

(4) Fakültede bir programdaki toplam ders kredisi, Yükseköğretim Kurulunca ilgili
programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçe-
vesine göre belirlenen kredi aralığına göre, 240’tır. 

Öğretim düzeyi ve şekli 
MADDE 9 – (1) Fakültede dört yıllık lisans öğretimi yapılır ve ders geçme esası uy-

gulanır. 
Öğrenci statüsü 
MADDE 10 – (1) Fakültede tam zamanlı öğrencilik esastır, dinleyici ve özel öğrenci

kabul edilmez. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri
Ders alma 
MADDE 11 – (1) Öğrenci, her yarıyıl başında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, de-

vamsız kaldığı veya başarısız olduğu dersleri almak kaydıyla bulunduğu yarıyıl derslerinden
de alır. Öğrencinin alt sınıflardan başarısız olduğu dersler dikkate alınarak, bulunduğu yarıyıl-
dan alacağı derslere öğrenci ve danışmanı birlikte karar verir.  

(2) Anasanat dalı dersinden başarısız olan öğrenci bir üst dönemdeki anasanat dalı der-
sini alamaz. 

(3) Genel ağırlıklı not ortalaması, ikinci yarıyıl sonunda 1.00’ın altında, üçüncü, dör-
düncü ve beşinci yarıyıl sonunda 1.50’nin altında; altıncı ve yedinci yarıyıl sonunda 1.80’in
altında olan öğrenci bir üst yarıyıldan ders alamaz, alt yarıyıllardan başarısız olduğu dersleri
tekrar eder. 

(4) Öğrenci danışmanın olumlu görüşü ile ön şartlı dersler dışında, alt sınıflardaki tüm
derslerden başarılı olması ve genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3.00 olması şartı ile bu-
lunduğu yarıyıl programında bulunan derslerin toplam kredisinin %20’sine kadar bir üst yarı-
yıldan ders alabilir. Ön şartlı dersler ve ön şartlar, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı
ile belirlenir. 

(5) Öğrenci bir önceki eğitim-öğretim yılında BB’den daha düşük not aldığı dersi/ders-
leri not yükseltmek için tekrar alabilir. Bu durumda alınan son not geçerli olur. 

(6) Kayıt donduran, süreli uzaklaştırma cezası nedeniyle dönem kaybeden, ders kaydı
yaptırmayan veya başarısızlık nedeniyle bulundukları yarıyıldan ders alamayan öğrenciler öğ-
renimlerine kaldıkları yarıyıldan devam ederler, bir üst yarıyıldan ders alamazlar. 

(7) Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten ba-
şarısız olan öğrenci, o dersten muaf sayılır. 

(8) Fakültede öğrenciler, ilgili bölüm kurulunun uygun gördüğü hallerde ulusal ve ulus-
lararası öğrenci değişim programları ile öğrenimlerine başka üniversitelerde devam edebilirler.
Ayrıca öğrenciler, eğitim programlarında yer aldığı takdirde yaygın seçmeli dersler kapsamında
bulunan, Fakültenin veya başka fakültelerin bölüm/programlarında yer alan dersleri alabilirler. 

Derslere devam 
MADDE 12 – (1) Fakültede dersler, anasanat dalı dersleri, yardımcı sanat dalı dersleri,

ortak zorunlu dersler ve kültür dersleri olmak üzere dört ayrı gruptan oluşur. Grupları oluşturan
dersler Fakülte Kurulunca kararlaştırılır ve eğitim-öğretim programında gösterilir.

(2) Fakültede bütün sınıflarda, bütün derslerden devam zorunluluğu olup; öğrenci, ders-
lere ve uygulamalara devam etmek zorundadır.
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(3) Teorik derslerin %30’undan, Fakülte Kurulunca uygulamalı ders olarak tanımlanan
derslerin ise %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci o dersin final ve bütünleme sınav-
larına alınmaz.

(4) Öğrenci, tekrarlanan derslerde daha önce devam şartını yerine getirmiş ise yeniden
devam şartı aranmaksızın, ara sınav ve diğer sınavlara girer. Ancak uygulamalı derslerin tek-
rarında yeniden devam zorunluluğu vardır.

(5) Devamın denetimi dekanlık tarafından uygun görülen bir yöntemle yapılır. Devam-
sız öğrencilerin durumu final sınavlarından önce ilgili öğretim elemanı tarafından ilân edilir. 

Sınavlar 
MADDE 13 – (1) Sınavlar; ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı,

muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Söz konusu sınavlara ilişkin esaslar şunlardır: 
a) Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların sayı, kapsam, biçim

ve değerlendirme esasları Fakülte Kurulunca belirlenir. Ara sınavların hangi tarihte ve nerede
yapılacağı, sınav tarihinden en az iki hafta önce dekanlıkça tespit ve ilân edilir. Aynı günde bir
yarıyıl programında yer alan derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılır. 

b) Final sınavı: Bir dersin final sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır.
Final sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulaması olan derslerin uygulama-
larından başarılı olan öğrenciler girebilir. 

c) Bütünleme sınavı: Bütünleme sınavına, final sınavına girme hakkına sahip olup da
sınava girmeyen veya girdiği halde yeterli başarıyı sağlayamayan, anasanat derslerinde CC ve
daha düşük, diğer derslerde ise DC ve daha düşük not alan öğrenciler girebilir. Bütünleme sı-
navı final sınavı yerine geçer ve ders başarı notunun belirlenmesinde aynı şekilde değerlendi-
rilir. Bütünleme sınavları, final sınavlarının bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen ta-
rihler arasında yapılır. 

ç) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrencilere dilekçe ile başvurma-
ları halinde bütünleme sınavlarını takiben bir ay içinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla tek
ders sınav hakkı tanınır. Öğrenciler, daha önce alınmamış ya da devam şartı yerine getirilmemiş
bir dersten tek ders sınavına giremez. Tek ders sınavında ara sınav şartı aranmaz ve anasanat
derslerinde en az CB, diğer derslerde en az CC alan öğrenci başarılı sayılır. 

d) Mazeret sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen
öğrencilere tanınır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara
sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu tara-
fından kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde dekanlık tarafından ilân edilen
gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez. 

e) Muafiyet sınavı: Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ortak zorunlu yabancı
dil derslerinden, yabancı diller yüksekokulu tarafından yarıyıl başında açılan sınavdır. Bu sı-
navlara ilişkin esaslar Senatoca belirlenir. 

(2) Birinci fıkrada sayılan sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak
yapılabilir. Sınavların nasıl yapılacağına ve uygulama, staj, tez, proje ve benzeri çalışmaların
nasıl değerlendirileceğine Fakülte Kurulu karar verir. 

(3) Gerekli görülen hallerde cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. Öğrenciler
sınavlara ilan edilen zamanda ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile yönetimce istenecek
başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. 

(4) Fakültenin bütün sınıflarında, anasanat dalı derslerinin arasınav, final ve bütünleme
sınavları, ilgili bölüm, anasanat ve/veya sanat dalı öğretim elemanları ile ilgili derslerin öğretim
elemanları arasından ilgili birimin teklifi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunca oluşturulacak
komisyonlarca yapılır. Fakülte dekanı, anasanat dalı dersleri sınav komisyonlarının tabii baş-
kanıdır. Dekanın bulunmadığı durumlarda ise ilgili bölüm, anasanat veya sanat dalı başkanı
bu görevi yerine getirir.
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(5) Ortak zorunlu derslerin okutulmasında, sınavlarının yapılmasında ve değerlendiril-
mesinde Üniversitede yürütülen genel uygulamalar geçerlidir. 

(6) Öğretim elemanları, ara sınav sonuçlarını final sınavları başlamadan en geç onbeş
gün önce otomasyon sistemine girmek ve sınav evrakını idareye teslim etmek zorundadırlar.
Final sınavı sonuçlarının ise o dersin bütünleme sınavından bir hafta öncesine kadar ilân edil-
mesi gerekir. 

Sınav notuna itiraz 
MADDE 14 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren en geç beş

iş günü içinde dekanlığa yazılı olarak maddî hata itirazında bulunabilir. İtiraz üzerine idarece
yapılacak inceleme sonucu maddî hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınıp
gerekli düzeltme yapılarak Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile durum kesinlik kazanır ve sonuç
öğrenciye bildirilir. 

Puan, harf notu ve katsayılar 
MADDE 15 – (1) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan puan, harf notu

ve katsayılar aşağıdaki şekilde tanımlanır: 
a) Puanlar Harf Notu Katsayılar

90-100 AA 4.00
85-89 BA 3.50
75-84 BB 3.00
70-74 CB 2.50
60-69 CC 2.00
55-59 DC 1.50
50-54 DD 1.00
40-49 FD 0.50
0-39 FF 0,00
--- F 0,00

b) Bunlardan; 
1) AA, BA, BB, CB: Başarılı, 
2) CC: Yardımcı sanat dersleri, ortak zorunlu dersler ve kültür derslerinde başarılı,
3) DC, DD: Ortak zorunlu derslerde ve kültür derslerinde öğrencinin dönem ağırlıklı

not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılı (şartlı geçer), değilse başarısız, 
4) FD, FF: Başarısız, 
5) F: Devamsızlık veya uygulamadan başarısız olması sebebiyle final sınavına girme

hakkı yok, 
6) G (Geçer): Kredisiz derslerde başarılı, 
7) K (Kalır): Kredisiz derslerden başarısız, 
8) M (Muaf): Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya

herhangi bir yükseköğretim programında okurken merkezi yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı
kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış ol-
dukları ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen not
olarak tanımlanır. 

Başarı notunun tespiti 
MADDE 16 – (1) Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından

sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40’ı
ile yarıyıl sonu final veya bütünleme sınav notunun % 60’ının toplamı dikkate alınarak yuka-
rıdaki tabloya göre verilen harf notuna göre belirlenir. 
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(2) Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilebileceğine ve bunların bir-
biriyle bağlantılı olduğuna, öğrenciye mezuniyet tezi veya çalışması yaptırılması halinde bun-
ların değerlendirme esaslarına Fakülte Kurulu karar verir.

(3) Öğretim elemanı birinci fıkradaki yöntemle bulunacak puanın 15 inci maddenin bi-
rinci fıkrasının (a) bendindeki tabloda bulunan harf karşılığının altında bir harfi başarı notu
olarak belirleyemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye
verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük ola-
maz. 

Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması 
MADDE 17 – (1) Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o

dersin ağırlıklı notudur. 
(2) Dönem Ağırlıklı Not Ortalaması: Öğrencinin o yarıyıl kaydolduğu tüm derslerin

ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bölme
işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten
küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit
edilir. 

(3) Genel Ağırlıklı Not Ortalaması: Öğrencinin Fakülteye kaydolmasından itibaren al-
dığı bütün derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi
ile elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden
aldığı son harf notu esas alınır. Öğrencilerin muaf tutuldukları dersler genel ağırlıklı not orta-
lamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz. 

(4) Mezuniyet Ağırlıklı Not Ortalaması: Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih
itibariyle genel ağırlıklı not ortalaması, mezuniyet ağırlıklı not ortalamasıdır. 

Başarı denetimi 
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin anasanat dalı derslerinden başarılı sayılabilmeleri için

en az CB, yardımcı sanat dalı derslerinden, ortak zorunlu derslerden ve kültür derslerinden ba-
şarılı sayılabilmeleri için en az CC almaları gerekir. Öğrencilerin kültür ve ortak zorunlu ders-
lerden DC ve DD notları ile başarılı sayılabilmeleri için dönem ağırlıklı not ortalamalarının en
az 2.00 olması gerekir. Anasanat dalı ve yardımcı sanat dalı derslerinden şartlı geçiş yoktur.

(2) Şartlı geçer DC, DD notları ile ilgili değerlendirme bütünleme sınavları sonrasında
yapılır. 

Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler 
MADDE 19 – (1) Fakültede öğrenimlerini 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ile

belirlenen azami öğrenim süresi olan yedi yıl içinde tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547
sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirmek koşuluyla öğrenimlerine
devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere
tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. Eğitim-öğretim
süresinin hesaplanmasında kayıt dondurma süreleri dikkate alınmaz. 

(2) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri, eğitim-öğ-
retim süresinden sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Silme, Sildirme ve Mazeretler

Kayıt silme ve sildirme
MADDE 20 – (1) Öğrencinin aşağıda belirtilen hallerde Üniversite ile ilişiği kesilir: 
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretimden çıkarma cezası almış olmak. 
b) Yazılı olarak Fakülte ile ilişiğinin kesilmesi talebinde bulunmak. 
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Mazeretler 
MADDE 21 – (1) Haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler, maze-

retlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde dekanlığa yazılı olarak başvurmak zo-
rundadır. Bu süre içerisinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Öğrencilerin sağlıkla ilgili
mazeretlerinin kabul edilmesi için, sağlık raporlarının Üniversite sağlık kuruluşlarından veya
yataklı diğer sağlık kurumlarından alınmış olması gerekir.  

(2) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilecek geçerli mazeretlerle ilgili olarak, aşağı-
daki esaslara göre işlem yapılır: 

a) Öğrencinin, geçerli mazereti sebebiyle katılamadığı ders saatlerindeki devamsızlığı,
12 nci maddede belirtilen sınırları aştığı takdirde, devamsız olduğu derslerle ilgili hakları öğ-
rencinin talebi üzerine dondurulur. Öğrenciler bu dersleri, açıldıkları ilk yarıyılda alırlar. Bu
şekilde kaybedilen süre, eğitim-öğretim süresine eklenir. 

b) Öğrencinin mazereti bu Yönetmelikte öngörülen devam süresine dâhil edilmez. 
c) Öğrenciler, raporlu oldukları süre içerisinde sınavlara giremez. Raporlu olduğu süre

içinde sınava giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yatay ve Dikey Geçişler, Mezuniyet, Eser Bırakma ve Diplomalar

Yatay ve dikey geçişler 
MADDE 22 – (1) Fakülteye yapılacak yatay ve dikey geçişler ile Selçuk Üniversitesi-

nin birimlerinin bölüm veya programları arasındaki geçişler, çift anadal ve yandal eğitimi,
24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senato kararlarına göre ya-
pılır. Yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile
yapılır. 

(2) Birden fazla anasanat dalı olan bölümlerde, öğrencilerin anasanat dalı değişiklikleri
ancak 1 inci sınıfın güz ve bahar yarıyılları sonunda öğrencinin talebi, bölüm kurulunun teklifi
ve Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla yapılabilir.

Mezuniyet 
MADDE 23 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için,

programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygula-
maları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalama-
sının en az 2.00 olması gerekir. 

(2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki son sınavın günüdür. Ancak, bu
tarihe kadar tek ders, bitirme ödevi ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler; tek ders
sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olur-
lar. Tek ders sınavında başarılı olan öğrenciler hariç, mezuniyetleri bir sonraki akademik yarı-
yıla taşan öğrencilerin ise, o yarıyıla ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde
öngörülen şartları yerine getirmesi gerekir. 

Eser bırakma
MADDE 24 ‒ (1) Fakültede tüm bölümlerde eğitim-öğretim gören öğrenciler, bütün

yarıyıllarda anasanat dalı ve yardımcı sanat dalı derslerindeki yarıyıl sonu çalışmasını Fakülteye
bırakmak zorundadır. Yarıyıl sonu çalışmalarını tam olarak teslim etmeyen öğrenciler bu ders-
lerden başarısız kabul edilirler. 

(2) Yarıyıl sonu çalışmaları ile ilgili düzenlemeler ve eserlerin ne şekilde değerlendiri-
leceği dekanlıkça kararlaştırılır.
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Diplomalar 
MADDE 25 – (1) Fakültede eğitimini başarı ile tamamlayan ve mezun olan öğrencilere

lisans diploması ve diploma eki verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrenciye diplomasını
alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilebilir. Diploma ve mezuniyet belgeleri
Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler
Rektörlükçe düzenlenir. 

(2) Fakültenin ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı ve bu derslerin ağırlıklı
not ortalaması 2.00 olan öğrenciye, programdan ayrılmak istemesi halinde ön lisans diploması
verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. 

(3) Bir yarıyıl sonunda, daha önce hiç disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, o yarıyıl
sonuna kadar alması gereken tüm dersleri alarak başarılı olan ve dönem ağırlıklı not ortalaması
3.50 ve üstünde olan öğrenciler, yarıyıl yüksek onur öğrencisi; 3.00 ila 3.49 arasında olan öğ-
renciler ise yarıyıl onur öğrencisi olarak tanımlanır. Öğrenciye o yarıyıl sonunda dekanlıkça
yarıyıl yüksek onur/onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge verilir. 

(4) Mezun olmaya hak kazanan, hiç disiplin cezası almamış ve mezuniyet ağırlıklı not
ortalaması 3.50 ve üstü olan öğrenciler diploma yüksek onur öğrencisi; 3.00 ila 3.49 arasında
olan öğrenciler ise, diploma onur öğrencisi olarak tanımlanır. Öğrenciye, diploması ile birlikte
diploma yüksek onur/onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge verilir ve diploma ekinde be-
lirtilir. 

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme 
MADDE 26 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt sırasında bildirdiği ad-

rese taahhütlü olarak yapılmak veya varakası Fakülte binasında ilân edilmek suretiyle tamam-
lanmış sayılır.

(2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu Fakültenin
ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik veya yanlışlık
olan öğrencilerin mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat ya-
pılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 27 − (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 8/8/2012 tarihli ve

28378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğ-
retim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 28 – (1) 17/8/2004 tarihli ve 25556 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Üst yarıyıldan ders alma 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 2012-2013

eğitim-öğretim yılından önce okula kayıt yaptıran öğrencilere 2015-2016 eğitim-öğretim yılına
kadar uygulanmaz. 

Yürürlük 
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk

Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin

birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ganosu 2.00’ın altında olan öğrenci bir üst yarıyıldan ders alamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2014-2015 eğitim-öğretim yılından önce Üniversitede ka-

yıtlı öğrencilere; 14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üni-

versitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin bi-

rinci fıkrasının (b) bendi hükümleri 2017-2018 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar uygulanmaya

devam edilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 2014-2015 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BALKAN ARBORETUMU VE EDTU HERBARYUMU

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Balkan Arboretumu ve

EDTU Herbaryumu Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-

netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Balkan Arboretumu ve EDTU

Herbaryumu Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-

ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

14/2/2013 28559
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Balkan Arboretumu: 1997 yılında Trakya Üniversitesi bünyesinde Balkan yerleşke-

sinde kurulmuş olan canlı ağaç müzesini,
b) EDTU Herbaryumu: 1983 yılında Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde ku-

rulmuş olan ve Uluslarararası Indekse (Index Herbarium) 17/6/2009 tarihinde EDTU (Edirne
Trakya Üniversitesi Herbaryumu) olarak  kaydedilmiş herbaryumu,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
ç) Merkez (TÜBAHEM): Trakya Üniversitesi Balkan Arboretumu ve EDTU  Herbar-

yumu Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Trakya Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Trakya Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Küreselleşme ile nüfus, üretim, çevre kirliliği ve yenilenebilir olmayan doğal kay-

nakların tüketiminin doğal büyümenin önüne geçmesinin engellenmesi amacıyla başta bölge
yaşayanlarının yaşam kalitesinin arttırılması için biyoçeşitliliğin korunarak gen bankası oluş-
turulmasına yönelik Üniversite yerleşkesinde iklim flora özelliği açısından fırsatları barındıran
yirmi hektarlık alanda Balkan Arboretumu kurularak yerel, bölgesel, ülkesel ve küresel kişi ve
kuruluşların dikkat ve erişilebilirliğini sağlayarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı vermek.

b) EDTU Herbaryumunun fiziki alanının görünürlüğünün ve tüm ilgili kişi ve kurum-
ların yararlanma alanını geliştirmek, arboretum kurulması ve gelişim sürecinde materyallerinin
kaynak olarak değerlendirilmesini sağlamak, yeni materyallerin sağlanması için fiziki ve insan
kaynakları donanımını güçlendirmek.

c) Balkan Arboretumu ve EDTU Herbaryumunun bir bütün olarak küresel ağlar ilişki-
lerinin sağlanarak küresel kurumsallaşmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarını ger-
çekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Uluslararası standartlarda bilimsel veri tabanı oluşturmak.
b) Başlangıçta Balkan ve Trakya florası türlerinin korunması ve sürdürülebilirliği için

pilot bölge uygulamasını gerçekleştirerek seralar, fidanlık ve benzeri donatı alanları kurmak.
c) Biyolojik çeşitlilik ile ilgili bilimsel araştırma yapmak, materyal toplamak, teşhir,

değişim, koleksiyonlar oluşturmak, bölgesel, ülkesel ve küresel iletişim, işbirliği ve değişim
programlarını takip etmek.

ç) Eğitim kurumlarına, araştırmacılara, koleksiyonerlere imkan sunmak, materyal sağ-
lamak.
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d) Çalışma alanında akademik, idari ve teknik personel yetiştirmek.
e) Bilimsel ve uygulama projeleri ile sürdürülebilirliği sağlamak ve sürdürülebilirlik

için kaynak yaratmak.
f) Araştırma ve uygulamaları teşvik etmek üzere sempozyum, çalıştay, konferans, kurs,

seminer gibi programlar gerçekleştirmek, tanıtım yapmak, sertifika vermek, akreditasyonu sağ-
lamak.

g) Diğer üniversiteler ve Üniversitenin merkez, enstitü, topluluk ve eğitim birimleri ile
işbirliği programları gerçekleştirmek.

ğ) Resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile protokol, konsorsiyum ve benzeri hukuksal
akitlerle işbirliği yaparak yeni alanların oluşmasına öncülük etmek ve kaynak sağlamak.

h) Bilimsel ve teknik danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri sağlayarak arboretum ve
herbaryumun güçlenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için kaynak yaratmak.

ı) Başta bölgesel ekoturizm potansiyeli oluşturup erişilebilir ve görünürlüğü sağlayacak,
benzer örneklerin çoğaltılmasında küçük ve orta ölçekli girişimler için finansal kaynak oluş-
turmak, bölgesel turizme katkı sağlayarak ayrıca yeşil ekonomi ayağı oluşturmak.

i) İlköğretimden itibaren eğitim kurumları için çevre eğitimi ve ekosistem bilincinin
yerleştirilmesine zemin oluşturacak programlar ile eğitim misyonunu gerçekleştirmek ve yeni
eğitim dallarının açılmasına yön verecek çalışmalar yapmak.

j) Peyzaj mimarlığı, süs bitkileri üretimi teknikerliği, bitki üretim-bakım teknikerliği,
tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanlığı gibi disiplinlerin sektörel ihtisaslaşmasını sağlayacak mes-
leki birlikler ile işbirliği, tanıtım, eğitim, teknik gezi programları gerçekleştirmek.

k) Staj programları oluşturmak.
l) Tam zamanlı ve kısmi zamanlı istihdam olanakları sağlamak.
m) Tanıtım materyalleri hazırlamak, yarışmalar düzenlemek.
n) Merkezin amaçlarına uygun çalışmaların yürütülmesi ve yararlanıcılara hizmet ver-

mek üzere Merkeze kaynak sağlayacak laboratuar kurmak/mevcut laboratuarları geliştirmek,
laboratuar işleyişini ve çalışma esaslarını belirlemek.

o) Kaynak alanları yaratmak için çalışmalar yapmak buna ilişkin esasları belirlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili botanik ve peyzaj mimarlığı

konularında görev yapan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle
Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün
kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür gö-
revlendirilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim ele-
manları arasından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına
sunar.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmek ve Yönetim Kurulunun gündemini belir-

lemek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak, Danışma

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) Merkezin çalışma alanıyla ilgili diğer görevleri yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanı

ile ilgili konularda görev yapan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör

tarafından görevlendirilen üyeler ile istekleri halinde Merkezin faaliyet alanı ile ilgili kamu ve

sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Yönetim

Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür

yardımcıları oy hakkı olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Müdürün görevde ol-

madığı zamanlarda yerine Müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Yönetim Kurulu, başkanın

daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu, gö-

revlerini yerine getirirken ihtiyaç halinde alt komisyonlar kurabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversitenin birimleri, diğer üniversiteler, kamu

ve özel sektör kuruluşları ve kişilerle işbirliğini sağlamak.

b) Üniversitenin birimleri, diğer üniversiteler ve kurum ve kuruluşlar tarafından önerilen

konularda işbirliği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili kurul

veya birimlerine iletmek, taraflarca uygun görülen işbirliği esaslarının uygulanmasını sağla-

mak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, yıllık çalışma programını görüşmek, Merkezin

bütçesini hazırlamak.

ç) Merkezin idari, mali, proje dağıtımı ve kabulü gibi konularda teklifler hazırlayıp

Üniversite Yönetim Kurulunun görüşüne sunmak.

d) Faaliyet alanları kapsamında ulusal ve uluslararası işbirliği yapılacak kuruluşlar ile

eğitim ve sertifika programları, paneller ve toplantılar düzenlemek.

e) Staj programlarını belirlemek, yönetmek, tam ve kısmi zamanlı istihdam faaliyetlerini

yönetmek, sertifika ve iş tanımlarını yapmak, ilgili kuruluşlar ile protokoller yapmak.

f) Eğitim ve bilgilendirme amaçlı kurs, seminer, konferans ve benzeri etkinlikleri dü-

zenlemek.

g) Merkezin finansal konularında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

ğ) Bölgesel programları, planları ve değişimi takip ederek Merkezin entegrasyonunu

sağlamak, özel günler, yıllık tanıtım programları hazırlamak.

h) Merkezin gündemde kalması için faaliyetlerin tanıtım güncellemelerini takip etmek.

ı) Danışma Kurulu ile sürekli işbirliği içinde olarak önerilerini ele almak.
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Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektörün başkanlığında, Merkezin çalışma alanıyla

ilgili konularda görev yapan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından görevlendirilen üyeler, kurumsal yapısı tamamlanmış arboretumların yöneticileri ve

Mütevelli Heyeti üyeleri, Merkezi destekleyen ve faaliyet alanlarıyla ilgili kamu ve özel sektör

kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden olmak üzere toplam yirmi üyeden oluşur. Danışma

Kurulu, olağan olarak yılda en az iki defa ya da olağanüstü olarak Rektörün çağrısı ile toplanır

ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Danışma Kuruluna gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile

diğer ülkelerden arboretum ve botanik bahçeleri uzmanlarının da katılımları sağlanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversite ile kamu kurumları ve kuruluşları arasında işbirliğinin sağlanması ve ge-

liştirilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak.

c) Merkezin ve Yönetim Kurulunun faaliyetleri hakkında yılda en az bir defa ilgili çev-

relere bilgi vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Merkez, çalışmalarını yürütmek üzere çalışma grupları oluşturur.

Grupların çalışma alanları ve sayıları Yönetim Kurulunun önerisi ve Müdürün onayı ile belir-

lenir. Çalışma gruplarının çalışmaları hakkında hazırlanan raporlar altı ayda bir grup yöneticileri

tarafından Müdüre bildirilir. Raporlar, Yönetim Kurulunca incelenir ve değerlendirilir.

(2) Çalışma grubu yöneticileri, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından iki yıllığına gö-

revlendirilir.

Personel

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürce önerilen adaylar arasından Rektör tarafından

görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ile il-

gili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

Bakırköy 8. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
ESAS NO : 2011/586 
KARAR NO : 2012/1350 
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 29/11/2012 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS cezası ile 
cezalandırılan Adem ve Halise oğlu, 1/3/1972 doğumlu, Ordu, Gölköy, Kuşluvan mah/köy 
nüfusuna kayıtlı MEHMET AKDOĞAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar 
tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi 
Gazete’de ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 891 

—— • —— 
Ankara 11. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
ESAS NO : 2013/468 
KARAR NO : 2013/502 
Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alman Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut 

Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme, suçundan Mahkememizin 2013/468 esas 
2013/502 karar sayılı 26/09/2013 tarihli ilamı ile Sanık Mehmet EMLEK'in 142/l.b.l, 116/1, 
151/1, 142/l.b.l, 116/1, 151/1, 142/l.b.l, 116/1, 151/1 maddesi gereğince 4 YIL HAPİS, 1 YIL 
HAPİS, 6 AY HAPİS ve İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK 
(TCK 53/l-a,b,d,e), VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) 
(TCK 53/1-c), cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, karar tüm aramalara rağmen 
bulunamayan Arif ve Mekiye oğlu, 15/02/1995 doğumlu, Mardin, Mazıdağı, Ömürlü mah/köy 
nüfusuna kayıtlı MEHMET EMLEK tebliğ edilememiştir. İş bu ilanın 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28, 29, 30 ve müteakip maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete’de ilanen 
tebliğine, hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar 
verilmiş olup ilan olunur. 893 
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Hatay 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2011/251 
Karar No : 2013/715 
Sanık : MOHAMED HESNI KAJAM, Ahmed ve Zaloukh oğlu, 1963 

doğumlu Maaret Misri bölgesi İdlip/Suriye adresinde oturur. 
Suç : Kaçakçılık 
Suç yeri : Hatay/Merkez 
Suç Tarihi : 19/02/2011 
Karar Tarihi : 10/05/2013 
Kanun maddesi : 5607 S.Y. 3/l,TCK.62,52/2,50/l,54 
Verilen ceza : 80,00 TL.ve hapis cezasından çevrilme 6,000,00 TL. Adli para cezası, 

eşyanın müsaderesi, 
Yukarıda adı yazılı sanıklar hakkında mahkememizce verilen gıyabi karar tüm aramalara 

rağmen tebliğ edilememiştir. 
Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine 
verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak 
suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın 
kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 956 

————— 
Esas No: : 2013/339 
Karar No : 2013/497 
Sanık : 1 - ZIEAD KAZMOZ, Ahmet ve Munera oğlu, 1968 doğumlu 

Masiyaf Selma Mah. Lazkiye/Suriye adresinde oturur. 
  2 - NABIL ILZAEM, Ali ve Saba oğlu, 1993 doğumlu Barudiye Mah. 

No:9 Hama/Suriye adresinde oturur. 
Suç : 5809 Sayılı yasaya muhalefet 
Suç yeri : Hatay/Merkez 
Suç Tarihi : 16/02/2013 
Karar Tarihi : 29/03/2013 
Kanun maddesi : 5809 S.Y.10 
Verilen ceza : Mahkememizin görevsizliğine dosyanın görevli Hatay Sulh Ceza 

Mahkemesine gönderilmesine. 
Yukarıda adı yazılı sanıklar hakkında mahkememizce verilen giyabi karar tüm aramalara 

rağmen tebliğ edilememiştir. 
Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine 
verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak 
suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın 
kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 957 

————— 
Esas No: : 2011/1091 
Karar No : 2013/88 
Sanık : ANAS ALOWAYED, Omar ve Vesal oğlu, 1985 doğumlu Meyran 

Mahallesi Şam/Suriye adresinde oturur. 
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Suç : Kaçakçılık 
Suç yeri : Hatay/Merkez 
Suç Tarihi : 23/11/2011 
Karar Tarihi : 23/01/2013 
Kanun maddesi : 4733 S.Y. 8/4,TCK.62,52/2,54,CMK.231/8 
Verilen ceza : 80,00 TL. Adli para ve 1 yıl 8 ay hapis cezası Hükmün açıklanmasının 

geri bırakılması, eşyanın müsaderesi, 
Yukarıda adı yazılı sanıklar hakkında mahkememizce verilen gıyabi karar tüm aramalara 

rağmen tebliğ edilememiştir. 
Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine 
verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak 
suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın 
kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 958 

————— 
Esas No: : 2011/1079 
Karar No : 2013/704 
Sanık : HUSSAM NAOURA, Omar ve Neameh oğlu, 18/04/1982 doğumlu 

Sahtel Emeviyye Mıntıkası Şam/Suriye adresinde oturur. 
Suç : Kaçakçılık 
Suç yeri : Hatay/Merkez 
Suç Tarihi : 23/11/2011 
Karar Tarihi : 08/05/2013 
Kanun maddesi : 4733 S.Y. 8/4,TCK.62,52/2,51/l-7,53/l,54 
Verilen ceza : 80,00 TL. Adli para ve 1 yıl 8 ay hapis cezası (Erteleme), 2 yıl 

denetim süresi, eşyanın müsaderesi, 
Yukarıda adı yazılı sanıklar hakkında mahkememizce verilen gıyabi karar tüm aramalara 

rağmen tebliğ edilememiştir. 
Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine 
verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak 
suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın 
kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 959 

—— •• —— 
Alanya 4. Sulh Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2012/629 
Karar No : 2013/623 
Mahkememizin 16/12/2013 tarih, 2012/629 esas, 2013/623 karar sayılı kararı ile; Ali ve 

Fatma oğlu, 01/01/1966 Ermenek D.lu, Karaman ili Ermenek ilçesi Evsin Köyü nüfusuna kayıtlı 
sanık Nadir ÇELİK hakkında; Güveni Kötüye Kullanma eyleminden dolayı TCK'nun 155/1 ve 
53. maddeleri gereğince cezalandırılması istemi ile açılan kamu davasının yapılan yargılaması 
sonucunda sanığın eyleminin sabit olması halinde TCK.nın 155/2 maddesinde tanımlanan Hizmet 
Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suç tipine uyması ihtimalinin bulunduğu anlaşılmakla; 
mahkememizin görevsizliğine ve dosyanın yetkili ve görevli Alanya Asliye Ceza Mahkemesine 
gönderilmesine karar verilmiş olup sanığın gıyabında verilen karar sanığa tebliğ edilememiştir. 

Gıyabi Hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29. maddeleri gereğince RESMİ 
GAZETE’DE yayınlanmak suretiyle sanık Nadir ÇELİK'e tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de 
yayınını müteakip 15 gün sonra kesinleşeceği hususu ilan olunur. 951 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
ESAS NO : 2013/121 
KARAR NO : 2013/491 
C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2013/285 
DAVACI : K.H. 
SANIK : JAFAR ABDOLAH POUR-Mahmoud ve Gulustan oğlu 

19/06/1988 D.lu Iran/Macood İli Bulvar Cad. No. l 
SUÇ : 5607 sayılı yasaya Muhalefet 
SUÇ TARİHİ : 13/03/2013 
SUÇ YERİ : AĞRI - DOĞUBAYAZIT 
KARAR TARİHİ : 19/09/2013 
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı sanık JAFAR ABDOLAH 

POUR hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonucunda 5237 Sayılı Kanunun 3/1 maddesi 
gereğince 10 ay hapis ve 2.000,00 TL. adlı para cezası verilmiş olup, sanığın tebliğ adresi 
bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, 
yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş 
sayılacağı ilan olunur. 953 

—— • —— 
Artvin Asliye Ceza Hakimliğinden: 
ESAS NO : 2011/16 
KARAR NO : 2012/172 
5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 26/09/2012 tarihli ilamı ile 3/5-3. cümle maddesi gereğince 10 AY HAPİS CEZASININ 
TCK.nun 51/1 maddesi gereğince ERTELENMESİNE, hapis cezasının ertelenmesi nedeniyle 
TCK.nun 51/3 maddesi gereğince 1 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA ve 
1660 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan, Ioseb ve Meri oğlu, 06/10/1987 Gürcistan 
doğumlu, Gürcistan, Khulo Bölgesi Oqruashvilebi köyü nüfusuna kayıtlı MURAD 
TSETSKHLADZE ikamet adresinde bulunamamış, adreside tespit edilemediğinden 
mahkememizce verilen gerekçeli karar ve bu kararın temyiz edildiğine dair Cumhuriyet 
Savcısının 15/10/2012 tarihli temyiz dilekçesi tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetenin RESMİ 
GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 954 

—— • —— 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
SAYI: 2013/298-2014/25 E K 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Walid ve Thana oğlu 1971 Halep D.lu Suriye, 

Suriye Nüfusuna kayıtlı olup halen aynı adreste ikamet eden FADI HABBOUSH hakkında 5607 
Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında 
mahkememizin 14/01/2014 tarih ve 2013/298 esas, 2014/25 karar sayılı ilamı sanık hakkında 
5607 S. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 maddesi uyarınca neticeten 1 yıl 1 ay 10 gün 
hapis ve 100-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen kısa süreli hapis cezasının 
2 yıl süreyle ertelenmesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından 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. 955 
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Hatay 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2011/1058 
Karar No. : 2013/84 
Sanık : ABDULKADER MOUSARANI, Alı ve Boushra oğlu, 12/01/1990 

Aleppo doğumlu Cemil Katırcı Mah. Halep Suriye adresinde oturur 
Suç : 4733 sayılı kanuna muhalefet 
Suç yeri : Antakya 
Suç Tarihi : 27/11/2011 
Karar Tarihi : 22/1/2013 
Kanun maddesi : 4733 S.Y. 8/4,TCK.62,52/2,51/l,54 
Verilen ceza : 1 Yıl 8 ay hapis (Erteleme) ve 160,00 TL. Adli para cezası 
Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen gıyabi karar tüm aramalara 

rağmen tebliğ edilememiştir. 
Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine 
verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak 
suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın 
kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 907 

————— 
Esas No : 2012/192 
Karar No. : 2013/821 
Sanık : 1 - SABRI MANSOUR, Ahmad ve Hamıda oğlu, 21/05/1975 

doğumlu Höllüklük mevkii, cami felah yanı Halep/Suriye adresinde 
oturur. 

  2 - SAMI BELAL, Mohamad ve Alıe oğlu, 14/02/1967 doğumlu Iral 
köyü Azez/Suriye adresinde oturur. 

Suç : Kaçakçılık 
Suç yeri : Hatay/Merkez 
Suç Tarihi : 3/2/2012 
Karar Tarihi : 30/5/2013 
Kanun maddesi : 5607 S.Y. 3/l,TCK.62,52/2,50/l,54 
Verilen ceza : 80,00'er TL. ve 6,000,00'er TL. Adli para cezası, eşyanın müsaderesi 
Yukarıda adı yazılı sanıklar hakkında mahkememizce verilen gıyabi karar tüm aramalara 

rağmen tebliğ edilememiştir. 
Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine 
verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak 
suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın 
kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 908 

————— 
Esas No : 2012/250 
Karar No. : 2013/820 
Sanık : MOHAMAD YASER BALID, Mustafa ve Qadrıeh oğlu, 25/6/1977 

doğumlu Ekremiye Mah. Handaniye Cad. Ekremiye Apt. Halep/ 
Suriye adresinde oturur. 
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Suç : Kaçakçılık 
Suç yeri : Hatay/Merkez 
Suç Tarihi : 12/2/2012 
Karar Tarihi : 30/5/2013 
Kanun maddesi : 5607 S.Y. 3/l,TCK.62,52/2,50/l,54 
Verilen ceza : 80,00'er TL. ve 6,000,00'er TL. Adli para cezası, 34648 Suriye plakalı 

aracın zoralımına yer olmadığına, yatırılan teminatın iadesine. 
Yukarıda adı yazılı sanıklar hakkında mahkememizce verilen gıyabi karar tüm aramalara 

rağmen tebliğ edilememiştir. 
Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine 
verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak 
suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın 
kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 909 

————— 
Esas No : 2012/868 
Karar No. : 2013/999 
Sanık : AHMAD YASRJI, Mahmoud ve Afıfa oğlu, 26/04/1977 doğumlu 

Kubliye Mah. Azaz Halep/Suriye adresinde oturur 
Suç : Kaçakçılık 
Suç yeri : Hatay/Merkez 
Suç Tarihi : 15/6/2012 
Karar Tarihi : 19/9/2013 
Kanun maddesi : 4733 S.Y. 8/4,TCK.62,52/2,51/l-7,53/l,54 
Verilen ceza : Yakalanan çay yönünden Beraat ve diğer eşya yönünden 1 Yıl 8 Ay 

hapis (Erteleme) ve 80,00 TL. Adli para cezası, eşyanın müsaderesi 
Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen gıyabi karar tüm aramalara 

rağmen tebliğ edilememiştir. 
Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine 
verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak 
suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın 
kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 910 

—— •• —— 
Fethiye 1. Sulh Ceza Hakimliğinden: 
ESAS NO : 2012/178 
KARAR NO : 2013/1208 
TCK 86/2 maddesine aykırılık suçundan sanık SELİM KESER hakkında mahkememize 

açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 
Fethiye 1. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 26/12/2013 tarih ve 2012/178 Esas, 

2013/1208 Karar sayılı kararı ile sanık Selim Keser hakkında basit yaralama suçundan 3.000,00 TL 
adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen bu kararın CMK 231 ve devamı 
maddeleri uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına 5 yıl süre ile denetim süresine tabi 
tutulmasına kararının; 

Steven ve Denıse'den olma, 1984 doğumlu DARREN WAITSON'a, tüm aramalara 
rağmen tebliğ edilemediği, adres araştırması için yazılan müzekkerelere bila ikmal cevap 
verildiğinden ve tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

7201 sayılı tebligat kanununun 29. maddesi uyarınca kararın ilan edildiği tarihten itibaren 
15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı, ilanen tebliğ olunur. 894 
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Reyhanlı 2. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Sayı: 2013/409-2013/426 E-K 
Reyhanlı 2 Asliye Ceza Mahkemesince; Omar ve Samura oğlu, 01/01/1987 Suriye 

doğumlu olan ABDULLAH FAROUH hakkında yokluğunda ruhsatsız silah ve mermileri satın 
alarak taşıma ve bulundurma suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve 5 yıllık 
denetim verildiği, 

Yabancı uyruklu olan ve Türkiye’de sabit ikameti bulunmayan sanığa gerekçeli kararın 
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. 900 

————— 
Esas No : 2012/311 
Karar No : 2013/150 
Sanık : ZE1N NACHAR, SAMIR ve NOURAN oğlu, 26/04/1980 ALEPPO 

doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı, adresinde oturur. 
Suç : Resmi Belgede Sahtecilik 
Suç Tarihi : 7/6/2012 
Asıl Karar Tarihi : 2/7/2013 
Ek Karar Tarihi : 22/1/2014 
Reyhanlı C. Başsavcılığının 23/09/2012 tarih, 2013/150 esas sayılı iddianamesi ile 

mahkememize açılan kamu davasında sanık Zeın Nachar Samır hakkında üzerine atılı resmi 
belgede sahtecilik suçundan mahkememizce yapılan yargılama sonunda sanık hakkında üzerlerine 
atılı suçtan beraat kararı verilmiş olduğu, mahkememizce verilen beraat kararının usulüne uygun 
olarak 09/10/2013 tarihinde kesinleşmiş olduğu, ancak dosya üzerinden yapılan incelemede 
iddianamede talep edildiği halde adli emanetin 2012/100 sırasına kayıtlı emanet eşyası hakkında 
sehven bir karar verilmemiş olduğu anlaşıldığından dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda 
adli emanetin 2012/100 sırasına kayıtlı suç eşyasına ilişkin aşağıdaki şekilde karar vermek 
gerekmiştir. 

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 
1 - Her ne kadar sanığın üzerine atılı suçtan kasıt yokluğundan beraat kararı verilmiş ise 

de suça konu pasaportun sahte olduğundan Adli Emanetin 2012/100 sırasında kayıtlı suçta 
kullanılan 006784571 seri nolu 1 adet pasaportun 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince 
MÜSADERESİNE 

2 - İş bu ek kararın Reyhanlı Adli Emanet Memurluğuna müzekkere ile bildirilmesine ve 
kayıdın bu şekilde kapatılmasına, 

3 - Kararın bir örneğinin emanet eşyaların sahibine tebliğine, 
Dair sanığın yokluğunda verilen hükmün 5320 sayılı yasanın 8/1 maddesi delaletiyle 1412 

sayılı CMUK.un 310 maddesi gereğince emanetin sahibi olduğu anlaşılan sanık Zeın Nachar'a 
tebliği tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine 
beyanda bulunulması ve bu beyanın tutanağa geçirilip hakime onaylattırılması suretiyle 
Yargıtay'a temyiz kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 

 901 
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İzmir 4.Sulh Ceza Hakimliğinden: 
Esas No  : 2013/305 
Karar No : 2013/1445 
2918 sayılı kanuna muhalefet suçundan İzmir 4. Sulh Ceza Mahkemesinin 19/12/2013 

tarih ve 2013/305 Esas,2013/1445 Karar sayılı ilamı ile, sanığın olay günü alkollü olarak araç 
kullanırken 3. kez yakalandığı anlaşıldığından Manisa Trafik şubesince verilmiş 1986 tarih ve 
59728 nolu B tipi sürücü belgesinin 2918 S.Y.nın 48/5. md gereğince 5 YIL SÜRE İLE GERİ 
ALINMASINA; PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULMASINA dair karar 
sanığın gıyabında verilmiş olduğundan, Mehmet oğlu, 02/l1/1966 D.lu, Manisa Akhisar Reşatbey 
mah/köy nüfusuna kayıtlı ve İnönü Cad. No: 591 K: l D: 2 Karabağlar/İZMİR adresinde oturur 
Gürkan KIRMAN'a karar tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiş olup, 7201 Sayılı Tebligat 
Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca hükmün RESMİ GAZETE İLANI yoluyla 
TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı, ilan 
ücretinin kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur. 737 

————— 
Esas No  : 2012/332 
Karar No : 2013/1438 
Hakaret, Basit Yaralama, Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğü İhlali, Kötü 

Muamele, Tehdit suçlarından İzmir 4. Sulh Ceza Mahkemesinin 19/12/2013 tarih ve 2012/332 
Esas, 2013/1438 Karar sayılı ilamı ile, sanığın atılı tehdit, yaralamaya teşebbüs ve mağdur 
Nurten’e yönelik kötü muamele suçlarını işlediği ispatlanamadığından CMK223/2-e maddesi 
gereğince BERAATİNE; 

2 - Sanık hakkında hakaret suçundan açılan kamu davasının vazgeçme nedeniyle CMK 
223/8 maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE; 

3 - Sanığın sabit görülen eylemine uyan TCK 233/1 maddesi gereğince takdiren ve 
teşdiden 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 

Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranıştan takdiren lehine indirim nedeni kabul 
edildiğinden TCK.nın 62. md uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 1 AY 20 GÜN 
HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Başkaca arttırım veya indirime takdiren yer olmadığına, 
Sanığın TCK 53/1-a-b-d-e maddelerinde belirtilen haklardan hapis cezasının infazı 

tamamlanıncaya kadar 53/1-c maddesinde belirtilen haklardan şartla tahliye edilinceye kadar 
YOKSUN BIRAKILMASINA, 

Sanığın tekerrüre esas sabıkaları bulunduğu anlaşıldığından hakkında CMK 231 ve TCK 
50, 51 maddelerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA. 

Sanığın Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2007/781 E 2008/431 K sayılı dosyası ile 
765 sayılı TCK 491/ilk maddesi gereğince 3 ay 11 gün hapis cezası ile cezalandırıldığı ve 
hükmün 01/11/2008 tarihinde kesinleştiği anlaşıldığından cezasının TCK 58/6 maddesi gereğince 
mükerrirlere özgü infaz rejimine göre ÇEKTİRİLMESİNE, cezanın infazından sonra denetimli 
serbestlik tedbiri uygulanmasına, sanığın gıyabında verilmiş olduğundan Mustafa 
oğlu,24/07/1981 D.lu, Aydın Koçarlı Zeytinköy mah/köy nüfusuna kayıtlı ve 985 Sok.No:7 
Kubilay Mah. Ballıkuyu-Konak/İZMİR adresinde oturur Yasin ÜNAL'a karar tüm aramalara 
rağmen tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri 
uyarınca hükmün RESMİ GAZETE İLANI yoluyla TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren 7 gün 
sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı, ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur. 

 736 
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Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2013/220 
Karar No : 2013/1687 
Sanık : CÜNEYT FIRAT, İBRAHİM ve ELİFE oğlu, 26/04/1972 SİVAS 

doğumlu, İSTANBUL, GAZİOSMANPAŞA, SARIGÖL malı/köy 
nüfusunda kayıtlı. Sarıgöl Mah. Bayır Çıkmazı No-12D-l 
Gaziosmanpaşa/İSTANBUL adresinde oturur. TC. No: 26648007294 

Suç : Yaralama 
Suç Tarihi : 4/8/2006 
Karar Tarihi : 11/12/2013 
Kanan Maddesi : 5237 S.K.nun 87/3,653/1-c, CMK.nun 231,231/8 
Verilen Ceza : 11 Ay 20 gün hapis. 
Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 11/12/2013 tarihli gıyabında 

verilen karar sanık PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması 
nedeniyle tebliğ olunamamıştır. 

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri 
gereğince Resmi Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı 
kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer 
mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda 
bulunmak suretiyle İstanbul nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edilebileceği ilanen tebliğ 
olunur. 920 

—— •• —— 
3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 
 Hasdal/İSTANBUL 
ESAS NO : 2013/724 
KARAR NO : 2013/553 
İzin tecavüzü suçundan sanık Zekeriya ve Nimet oğ.1991 D.lu, Ankara, Keçiören, 

Güçlükaya Mah. Nfs. Kyt.lı Yunus İVGEN hakkında 3.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 
25.09.2013 gün ve 2013/724-553 esas ve karar sayılı kararıyla; 

Sanık P. Er Yunus İVGEN'in 18.04.2012-25.04.2012 tarihleri arasında "İzin Tecavüzü" 
suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan As. CK.'nın 66/1-b maddesi uyarınca ye alt 
sınırdan uzaklaşmayı gerektirir bir sebep görülmediğinden takdiren alt sınırdan BİR YIL HAPİS 
CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın altı haftalık yasal indirim süresi içerisinde kendiliğinden eylemine son verdiği 
anlaşılmakla, As. CK.'nın 73 ncü maddesi uyarınca sanığın cezasından 1/2 oranında indirim 
yapılarak, sanığın ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA; 

Duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasından TCK.nun 62 nci maddesi uyarınca takdiren 
1/6 oranında indirim yapılarak, sanığın NETİCETEN BEŞ AY HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA; 

5271 Sayılı C.M.K.'nun 231 nci maddesi uyarınca daha önce kasıtlı bir suç işlememiş 
olan ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi halinde ileride suç işlemekten 
çekineceği hususunda mahkememizce kanaat hasıl olan sanık hakkında yukarıda kurulan 
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

5271 Sayılı C.M.K.'nun 231/7 nci fıkrası nedeniyle sanık hakkında takdir edilen hapis 
cezasının para cezasına çevrilmesine ve ertelenmesine YER OLMADIĞINA, 

5271 Sayılı C.M.K.'nun 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 C.M.K.'nun 231/10 ncu fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni 
bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülere uygun davranıldığı 
takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar 
verileceğinin sanığa BİLDİRİLMESİNE, 

5271 Sayılı C.M.K.'nun 231/11 inci maddesi uyarınca sanığın denetim süresi içerisinde 
kasıtlı bir suç işlemesi halinde açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağının sanığa 
BİLDİRİLMESİNE kararı verilmiş olup, hükümlü tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı 
gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca ilanen 
tebliğ olunur. 989 



Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 24 Şubat 2014 – Sayı : 28923 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye 

İşletme Müdürlüğünden:  
1 - Satışa esas bedeli en az 200,00 TL ile en çok 594.612,00 TL arasında değişen; 

03.03.2014 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 20,00 TL, en çok 
59.462,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen toz şeker, v kayışı, nafta, alkil benzen, 
süspansiyon amortisörleri, kullanılmış elektronik eşya, dikiş makinası iğnesi ve kayışı, elektrikli 
kumar oyun makinası ve muhtelif eşyalar vb. 62 grup eşya açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 
905 Sk. No: 1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 04.03.2014 tarihinde saat 09.30'da 
satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 
www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (232) (274 28 52) 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 vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının 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 10,00 TL bedel karşılığı 
İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 1410/1-1 
—— • —— 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA 
TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne 
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:   

1 - a) Satışa esas bedeli en az 675,00 TL ile en çok 74.406,56 TL arasında değişen; 
05.03.2014 günü saat 16:00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 67,50 TL, en çok 
7.440,66 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, kamyonet, kamyon, tır 
çekici ve yarı römork vb. 26 adet araç; açık artırma suretiyle Halk Eğitim Merkezi Şehit Ressam 
Hasan Rıza Salonu Saracı Paşa Mah. Kargı Baba Tekke Sok. No: 1 Kıyık Caddesi EDİRNE 
adresindeki ihale salonunda 06/03/2014 tarihinde saat 10:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 
araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumruk.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 vekâletname 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 10,00 TL bedel karşılığı 
Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 1413/1-1 
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OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüze ait Rize 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı 

120.000 adet 500 Gr. Rize Turist Çay baskılı, 120.000 adet 500 Gr. Filiz Çay baskılı 
410x455x205 mm lik ile 21.000 adet 1000 Gr. Filiz Çay baskılı ve 1000 Gr. Rize Turist Çay 
baskılı 440x540x195 mm lik ihraçlık oluklu karton kutu % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın 
Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın Alma Dairesi Başkanlığı-RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11.03.2014 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 
açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la 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 KDV hariç toplam bedel üzerinden en az % 3 geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığında 

yapılacaktır. 
9 - İhale ebat bazında kısmi teklife açıktır. (410x455x205mm ve 440x540x195 mm)  
10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1365/1-1 

—— • —— 
SİLİNDİR BAŞLIĞI SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2014/20720 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği, 
    türü ve miktarı : 1.000 adet silindir başlığı-ham, teknik şartname ve 

resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 14/03/2014 - Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
14/03/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 1384/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 
KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy 

İşletme Müdürlüğünden:  
1 - Satışa esas bedeli en az 273,47 TL ile en çok 208.219,26 TL arasında değişen; 

04.03.2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 28, 00 TL, en 
çok 20.822,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında fotoğraf makinesi, 
kulaklık, şarj cihazı, elle kullanılan sıkıştırma anahtarı (bijon anahtarı, tekli, dörtlü), sim kilidi 
kırıcı, radar dedektörü, dikiz aynası, airbag, plastik aksam, oto aksamı, refrakter malzeme, 
rulman, karton levhalar, ako plastik (futbol oyun masası, langırt masası), mineral toprak, valf, 
motor koruyucu cihaz, wet-blue deri, uçak gövdesi, gözlük çerçevesi, cep telefonu bataryası, v 
kayışı, şarj dinamosu, silindir kapağı, araba beyni, fren aksamı, marş dinamosu, ağaç kesme 
motoru, klima motoru, piston, kayış kasnağı, mazot pompası, distribütör, krank mili, bileklik, 
müzik çalar, pipo başlığı, cep telefonu, yaylı metal parça, eksantirik mili, karbüratör, şanzıman 
dişlisi, tablet cep telefonu, interaktif lnb, recevır, işlenmemiş araba anahtarı, araba anahtar 
gövdesi, kürk görünümlü kaban, akaryakıt pompası, aydınlatma cihazı, vb. 40 (kırk) grup eşya 
açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL 
adresindeki ihale salonunda 05.03.2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 
eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve 
www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 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 vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının 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 KDV dahil 10 TL bedel 
karşılığı Erenköy İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Tasfiye Yönetmeliğinin 36. Maddesinin 3. fıkrasına göre eşya görme tarihi, saat ve 
şartları İşletme Müdürlüğünün uygun gördüğü ihale tarihinden önceki 7 gün içinde idareden 
alınacak izin belgesiyle 10:00 - 12:00 ve 14:00 - 16:00 saatleri arasında yapılacaktır. 

İlan olunur. 1357/1-1 
—— • —— 

BASKILI ATLET POŞET ALIMI YAPILACAKTIR 
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1. Fabrikamız konusu şartnamede belirtilen 1.500 Kg. küçük boy, 2.000 Kg. orta boy, 

3.000 Kg. büyük boy ve 1.500 Kg. battal boy baskılı atlet poşeti, teklif alma yoluyla alınacaktır. 
2. Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü Satın Alma 

Şefliğinden temin edilebilir.  
3. Teklifler en geç 04.03.2014 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve 

Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 
 Tel : 397 33 65 - 66    Faks : 397 33 71 - 74 1422/1-1 
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KAYNAKLI ÇELİK EKSANTRİK REDÜKSİYONLARI SATIN ALINACAKTIR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan Kaynaklı çelik eksantrik redüksiyonların Teknik Şartname 
esaslarında temini ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilerek temin edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/17765 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : TEL: 0 252 572 5191       FAX: 0 252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi  : ticaret@yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu işin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kaynaklı çelik eksantrik redüksiyonların Teknik Şartname 
esaslarında ve teslimi işi 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 
Ambarı 

c) Teslim tarihi  : Kaynaklı çelik eksantrik redüksiyonların Teknik Şartname 
esaslarında temini ve teslimi işi Sözleşmenin İmzalanmasından 
İtibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale 
Odası 

b) Tarihi ve saati : 12/03/2014 - 14:00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan / 
MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Vakıflar Bankası Yatağan Şubesi 
IBAN: TR04 0001 5001 5800 7301 2545 69 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap 
numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu 
fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya 
kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.) 

5 - Teklifler, 12/03/2014 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 
Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 
4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 
Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin 
usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 1275/1-1 
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1 ADET RADYOAKTİF İŞARETLİ DOTA PEPTİD BİLEŞİKLERİ OTOMATİK 
SENTEZ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
Radyoaktif İşaretli DOTA Peptid Bileşikleri Otomatik Sentez Sistemi alımı işi, 4734 

sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak 
hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi 
uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2014/22610 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 
c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Radyoaktif İşaretli DOTA Peptid Bileşikleri 

Otomatik Sentez Sistemi Alımı 
b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (altmış) takvim 

günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
b) Tarihi ve saati : 07.03.2014 Cuma günü, saat: 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
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göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 
Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 
4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 
4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1 - İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 20.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın 
alınabilir.  

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler 07/03/2014 Cuma günü, saat 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 
günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 
13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 1457/1-1 
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ŞİRKETİMİZ İHTİYACI RULMAN TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİDİR 
SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü, Değirmen Bakım Servisinde 

kullanılmak üzere aşağıda özellikleri ve miktarı verilen rulmanların teknik şartnameye göre 
temini ve SEAŞ’a teslimi işi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır. 

1 - İdarenin 
a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83 - 612 84 49 - 613 26 27 
c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 
2 - İhale Konusu İşin:  
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Rulman Temini ve Teslimi, 
  Teknik şartnamesine göre 26 Kalem 339 Adet 
b) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 
c) İşin Süresi : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 20, 21 ve 22 

Kalemlerde 30 takvim günü; 13 kalemde 45 takvim 
günü; 7, 9, 12, 18, 19, 24, 25 ve 26 kalemlerde 60 
takvim günü; 23. kalemde 75 takvim günü;10. ve 11. 
Kalemlerde 90 takvim günüdür. 

d) Dos. No : 21 SEAS 14/01 2014/3400 
3 - İhalenin 
a)Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü  
b) Tarihi ve Saati : 12.03.2014 Çarşamba günü saat 15:00 
c) Teslim Yeri : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

ambarı.  
4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve 75,00 TL karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 
masrafı hariç 75,00 TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 
hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 
doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 
belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 
olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi 
halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

5 - Teklifler 12.03.2014 Çarşamba günü saat 15:00 kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve 
Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - Teklifte bulunacak firmalar (TL./Adet)bazında teklif verecek olup kısmi teklif 
üzerinden değerlendirme yapılacaktır. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat 
üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.  

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
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8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü 
olmalıdır. 

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilebilir. 
8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 
8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 
9.1. İstekliler, rulman imalatçısı veya yetkili satıcısı olacaktır. Firmalar, imalatçı ya da 

yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduklarına dair belgelerini teklif aşamasında sunacaklardır. 
9.2. Rulman numaralarına ait ön ve son eklerin açıklamaları ve tamamlayıcı bilgiler ihale 

dosyasında sunulacaktır. 
9.3. İhaleye katılacak firmalar teklif edecekleri rulmanların marka, tip, adetlerini ihale 

evrakları içerisinde teslim edecektir. 
10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi 
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre 
yapılacaktır. 1452/1-1 

—— • —— 
KAROTLU MADEN SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Karotlu Maden Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2014/19684 
1 - İdarenin 
a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire 

Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 
No:139 Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14 
c) Elektronik posta adresi  : 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 
 

I. Bölge: 9.000 Mt  
Niğde-Çamardı-Bereketli,  
Adana-Aladağ-Küp-Yetimli,  
Kayseri-Yeşilhisar-Kovalı Karotlu Maden Sondajı,  

IV. Bölge: 4.000 Mt  
Elazığ-Keban-Yahyalı, Elazığ-Baskil-Karakaş  
Karotlu Maden Sondajı, 

II. Bölge: 5.000 Mt  
Manisa-Soma-Köy Dere, 
Kara Dere ve Değirmen Dere 
 Karotlu Maden Sondajı, 

V. Bölge: 5.000 Mt  
Kastamonu-Taşköprü-Zeybek,  
Kastamonu-Taşköprü-Cünür, 
Kastamonu-Taşköprü-Sökü Karotlu  
Maden Sondajı, 

III. Bölge: 7.000 Mt  
Giresun-Görele, Ordu-Fatsa-Elbeyli  
Karotlu Maden Sondajı,   

VI. Bölge: 4.000 Mt  
Konya-Ereğli-Yeniköy,  
Konya-Karapınar-Seyithacı Karotlu  
Maden Sondajı,  

 
olmak üzere toplam 34.000 Metre. 
b) Yapılacağı yer : (a) bendinde belirtilen 6 (altı) bölgede yapılacaktır. 
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c) İşin süresi : I, II, III, IV, V ve VI BÖLGE; Sözleşmenin 
imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya 
tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, 
20 (yirmi) takvim günü içinde işe başlanacak olup, 
işin süresi işe başlama (İşe başlama tarihi her 
bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme 
tarihidir) tarihinden itibaren I Bölge 120 
(yüzyirmi), II Bölge 100 (yüz), III Bölge 110 
(yüzon), IV Bölge 90 (doksan), V Bölge 100 (yüz) 
ve VI Bölge 120 (yüzyirmi) takvim günü, 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı 

Salonu. 
b) Tarihi ve saati : 11/03/2014 - 10:30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

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

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 
mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini 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, standart forma uygun 
belge. 
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye 
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
4.4.1. Her türlü Karotlu Maden ve Kırıntılı Maden Sondaj işleri benzer iş olarak kabul 

edilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00.- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın 
alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

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

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 
kısmi teklif verilebilir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 1342/1-1 
—— • —— 

9 AY TEDARİK SÜRELİ ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞI YAPILACAKTIR 
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
EÜAŞ Genel Müdürlüğü Elektrik Piyasası Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 9 ay tedarik 

süreli elektrik enerjisi satışı kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası   
Dosya No : 2014-ES-001 
1 - İdarenin 
a) Adı : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Elektrik Piyasası Hizmetleri 

Dairesi Başkanlığı 
b) Adresi : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Elektrik Piyasası Hizmetleri 

Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. 
KLMN Blok No: 2 Kat: 5   06520 Bahçelievler-
Çankaya/ANKARA 
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c) Telefon numarası : 0 312 212 69 00-15 /2292 veya 3130 - 0 312 212 45 94 
d) Faks numarası : 0 312 222 33 67 
e) Elektronik posta adresi : mahmut.boyaci@euas.gov.tr 
2 - İhale konusu ürünün adı, 
     niteliği, türü ve miktarı : İhale ile satışı yapılacak ürün 01.04.2014 tarihinden 

itibaren 31.12.2014 tarihine kadar 9 (dokuz) ay süre ile 
saatlik 100 MWh baz yük ve toplam 660.000 MWh olan 
elektrik enerjisidir. İhalede saatlik minimum teklif 
miktarı 20 MWh dir. 

3 - İhale ile satışı yapılacak elektrik enerjisi  
a) Tesliminin yapılacağı yer : Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM) 
b) Tedarik süresi : 9 (dokuz) ay 
4 - İhale ile ilgili bilgiler 
a) İhale Dokümanı bedeli  : 100,00.-TL (KDV dahil) dir. Döküman bedelinin 

Vakıfbank Tek Şubesi Bahçelievler/ANKARA 
  IBAN: TR050001500158007295308063 no.lu hesaba 

yatırılması gerekmektedir. 
b) Dokümanın görülebileceği/ 
    satın alınabileceği yer : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Elektrik Piyasası Hizmetleri 

Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. 
KLMN Blok No: 2 Kat: 5 Oda No: 531  06520 
Bahçelievler- Çankaya/ANKARA 

  İhale dokümanları www.euas.gov.tr web adresinde de 
yayımlanacaktır. 

c) İhale Yöntemi : Tek turlu - Kapalı zarf yöntemi 
d) İhale tarih ve saati : 21.03.2014 Cuma günü, saat: 09:00 
e) İhale Katılım dosyasının 
    teslim edileceği yer : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Elektrik Piyasası Hizmetleri 

Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. 
KLMN Blok No:2 Zemin Kat No:16 06520 
Bahçelievler-Çankaya/ANKARA 

f) İhalenin yapılacağı yer : TEDAŞ Genel Müdürlüğü  
  Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2 Misafir Evi 
  Bahçelievler-Çankaya/ANKARA 
  (İhalenin yapılacağı yerin değişmesi durumunda yeni 

ihale adresi, ihale tarihinden en az 1 gün önce 
www.euas.gov.tr web sitesinde duyurulacaktır.) 

g) İhale dokümanına 
    ulaşılabilecek internet adresi : www.euas.gov.tr 
h) İhale Katılım Koşulu : İdari şartnamede belirtilen koşulları sağlayan Aktif 

Piyasa Katılımcıları ihaleye katılabileceklerdir. 
5 - Bu ihale, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Elektrik Enerjisi ve Kapasite Satış 

Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 1423/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 
Son Başvuru Tarihi : 11.03.2014 
 

Fakülte/ 
Enstitü Bölüm 

Anabilim Dalı/ 
Bilim Dalı 

Uzmanlık Alanı / 
Aranılan Şartlar 

Kadro 
Sayısı 

Kadro 
Unvanı 

Eczacılık 
Fakültesi 

Eczacılık 
Meslek 
Bilimleri 
Bölümü 

Farmakoloji 

Eczacılık Fakültesi 
lisans mezunu olmak, 
Farmakoloji alanında 
doktora yapmış olmak. 

1 Prof.Dr. 

Farmasötik 
Toksikoloji 

Eczacılık veya Biyoloji 
lisans mezunu olmak. 1 Yrd.Doç.Dr. 

Eczacılık 
Teknolojisi 
Bölümü 

Farmasötik 
Biyoteknoloji 

Nano Malzemelerin 
Sentezi konusunda 
doktora yapmış olmak. 

1 Yrd.Doç.Dr. 

Farmasötik 
Teknoloji 

Eczacılık Fakültesi 
lisans mezunu olmak, 
İlgili alanda doktora 
yapmış olmak. 

1 Doç.Dr. 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 
Bölümü 

  
Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon alanında 
doktora yapmış olmak. 

1 Doç.Dr. 

Hemşirelik   

Hemşirelikte Yönetim, 
Hemşirelik Esasları, İç 
Hastalıkları Hemşireliği, 
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Hemşireliği, 
Kadın Sağlığı ve 
Hastalıkları Hemşireliği 
alanlarından birinde 
doktora yapmış olmak. 

1 Yrd.Doç.Dr. 

Tıp 
Fakültesi 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Beyin ve Sinir 
Cerrahisi 

Nöroonkolojik Cerrahi 
alanında Yan Dal 
uzmanlığı yapmış 
olmak. 

1 Yrd.Doç.Dr. 

Çocuk Cerrahisi Çocuk Cerrahisi uzmanı 
olmak. 

1 Doç.Dr. 

Kadın 
Hastalıkları ve 
Doğum 

Tüp Bebek veya 
Nöroonkoloji alanında 
tecrübesi olmak. 

1 Yrd.Doç.Dr. 

Ortopedi ve 
Travmatoloji  1 Prof.Dr. 

Tıbbi Pataloji 
Meme Patolojisi 
konusunda deneyimli 
olmak. 

1 Doç.Dr. 
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Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları 

Çocuk Onkoloji uzmanı 
olmak 

1 Doç.Dr. 

Çocuk Yoğun Bakım 
uzmanı olmak. 1 Doç.Dr. 

Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları / 
Çocuk 
Kardiyolojisi 
Bilim Dalı 

Çocuk Kardiyolojisi 
uzmanı olmak. 1 Doç.Dr. 

Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları / 
Çocuk 
Kardiyolojisi 
Bilim Dalı 

Çocuk Kardiyolojisi 
uzmanı olmak. 1 Yrd.Doç.Dr. 

İç Hastalıkları   1 Yrd.Doç.Dr. 

Kardiyoloji 
Endovasküler girişim 
konusunda tecrübeli 
olmak. 

1 Yrd.Doç.Dr. 

Nöroloji   1 Doç.Dr. 

Radyoloji 

Toraks Radyolojisi 
konusunda tecrübeli 
olmak. 

1 Doç.Dr. 

Doppler Ultrason 
konusunda tecrübeli 
olmak. 

1 Yrd.Doç.Dr. 

Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları 

Aile terapisi eğitimi 
almış olmak. 1 Doç.Dr. 

Temel Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Biyofizik İgili alanda doktora 
yapmış olmak. 1 Yrd.Doç.Dr. 

Deontoloji Tıp Tarihi ve Deontoloji 
uzmanı olmak. 1 Yrd.Doç.Dr. 

Histoloji ve 
Embriyoloji 

Tıp Doktoru olmak, 
İlgili alanda uzman 
olmak veya ilgili alanda 
doktora yapmış olmak. 

1 Yrd.Doç.Dr. 

Tıbbi Biyoloji 

İlgili alanda doktora 
yapmış olmak. Deneysel 
davranış testleri ve sinir 
bilimleri konusunda 
deneyimli olmak. 

1 Yrd.Doç.Dr. 

 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BİLGİLER 
- Başvuru formu ve dilekçesi. 
- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları 

Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir. 
www.bezmialem.edu.tr 1458/1-1 
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Çankaya Belediye Başkanlığından: 
İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : Hediye ÇIRAKMAN 
ADRESİ : Yakupabdal Mahallesi Serpmeler Sokak No: Bila Çankaya/ANKARA 
K 469 parsel üzerinde, kaçak ve ruhsatsız yapı için düzenlenen 04.12.2013 gün ve 

01/0043 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince adınıza 
3.813,48.-TL. Tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesine ilişkin Belediye Encümeninin 
12.12.2013 tarih ve 5884,26 sayılı kararı ile yine aynı Kanunun 32. maddesi gereğince anılan 
yerin yıkımına ilişkin Belediye Encümeninin 30.01.2014 gün ve 0394,26 sayılı kararı 
Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve kaçak yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile 
tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş olup; ancak mahalle muhtarlığında kaydınızın bulunmaması 
ve kayıtlarımızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan 
kararların tarafınıza tebliği yapılamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan olunan 12.12.2013 gün ve 5884,26 sayılı karar 
ile 30.01.2014 gün ve 0394,26 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri 
gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 1234/1/1-1 

————— 
İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : Ayşe ERGİN 
ADRESİ : Yakupabdal Mahallesi Serpmeler Sokak No: Bila Çankaya/ANKARA 
K 598 parsel üzerinde, kaçak ve ruhsatsız yapı için düzenlenen 04.12.2013 gün ve 

01/0050 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince adınıza 
2.224,53.-TL. Tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesine ilişkin Belediye Encümeninin 
12.12.2013 tarih ve 5880,26 sayılı kararı ile yine aynı Kanunun 32. maddesi gereğince anılan 
yerin yıkımına ilişkin Belediye Encümeninin 30.01.2014 gün ve 0405,26 sayılı kararı 
Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve kaçak yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile 
tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş olup; ancak mahalle muhtarlığında kaydınızın bulunmaması 
ve kayıtlarımızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan 
kararların tarafınıza tebliği yapılamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan olunan 12.12.2013 gün ve 5880,26 sayılı karar 
ile 30.01.2014 gün ve 0405,26 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri 
gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 1234/2/1-1 

————— 
İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : Sebahattin EROL 
ADRESİ : Yakupabdal Mahallesi Serpmeler Sokak No: Bila Çankaya/ANKARA 
K 731 parsel üzerinde, kaçak ve ruhsatsız yapı için düzenlenen 04.12.2013 gün ve 

01/0048 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince adınıza 
2.224,53.-TL. Tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesine ilişkin Belediye Encümeninin 
12.12.2013 tarih ve 5879,26 sayılı kararı ile yine aynı Kanunun 32. maddesi gereğince anılan 
yerin yıkımına ilişkin Belediye Encümeninin 30.01.2014 gün ve 0406,26 sayılı kararı 
Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve kaçak yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile 
tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş olup; ancak mahalle muhtarlığında kaydınızın bulunmaması 
ve kayıtlarımızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan 
kararların tarafınıza tebliği yapılamamıştır. 
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Bu durumda Belediye Encümenince alınan olunan 12.12.2013 gün ve 5879,26 sayılı karar 
ile 30.01.2014 gün ve 0406,26 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri 
gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 1234/3/1-1 

————— 
İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : Burcu KELALİOĞLU 
ADRESİ : Yakupabdal Mahallesi Serpmeler Sokak No: Bila Çankaya/ANKARA 
K 438 parsel üzerinde, kaçak ve ruhsatsız yapı için düzenlenen 04.12.2013 gün ve 

02/0053 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince adınıza 
5.084,64.-TL. Tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesine ilişkin Belediye Encümeninin 
12.12.2013 tarih ve 5873,26 sayılı kararı ile yine aynı Kanunun 32. maddesi gereğince anılan 
yerin yıkımına ilişkin Belediye Encümeninin 30.01.2014 gün ve 0400,26 sayılı kararı 
Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve kaçak yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile 
tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş olup; ancak mahalle muhtarlığında kaydınızın bulunmaması 
ve kayıtlarımızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan 
kararların tarafınıza tebliği yapılamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alman olunan 12.12.2013 gün ve 5873,26 sayılı karar 
ile 30.01.2014 gün ve 0400,26 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri 
gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 1234/4/1-1 

————— 
İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : Miktat TAŞBEK 
ADRESİ : Yakupabdal Mahallesi Serpmeler Sokak No: Bila Çankaya/ANKARA 
K 524 parsel üzerinde, kaçak ve ruhsatsız yapı için düzenlenen 04.12.2013 gün ve 

02/0051 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince adınıza 
2.118,60.-TL. Tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesine ilişkin Belediye Encümeninin 
12.12.2013 tarih ve 5875,26 sayılı kararı ile yine aynı Kanunun 32. maddesi gereğince anılan 
yerin yıkımına ilişkin Belediye Encümeninin 30.01.2014 gün ve 0399,26 sayılı kararı 
Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve kaçak yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile 
tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş olup; ancak mahalle muhtarlığında kaydınızın bulunmaması 
ve kayıtlarımızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan 
kararların tarafınıza tebliği yapılamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan olunan 12.12.2013 gün ve 5875,26 sayılı karar 
ile 30.01.2014 gün ve 0399,26 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri 
gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 1234/5/1-1 

————— 
İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : SefaGÖNÜLAL 
ADRESİ : Yakupabdal Mahallesi Serpmeler Sokak No: Bila Çankaya/ANKARA 
K 523 parsel üzerinde, kaçak ve ruhsatsız yapı için düzenlenen 04.12.2013 gün ve 

02/0054 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince adınıza 
4.078,31.-TL. Tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesine ilişkin Belediye Encümeninin 
12.12.2013 tarih ve 5874,26 sayılı kararı ile yine aynı Kanunun 32. maddesi gereğince anılan 
yerin yıkımına ilişkin Belediye Encümeninin 30.01.2014 gün ve 0403.26 sayılı kararı 
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Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve kaçak yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile 
tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş olup; ancak mahalle muhtarlığında kaydınızın bulunmaması 
ve kayıtlarımızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan 
kararların tarafınıza tebliği yapılamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan olunan 12.12.2013 gün ve 5874,26 sayılı karar 
ile 30.01.2014 gün ve 0403,26 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri 
gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 1234/6/1-1 

————— 
İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : İsmail ALTUNBULAK 
ADRESİ : Yakupabdal Mahallesi Serpmeler Sokak No: Bila Çankaya/ANKARA 
K 524 parsel üzerinde, kaçak ve ruhsatsız yapı için düzenlenen 04.12.2013 gün ve 

02/0052 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince adınıza 
8.898,12.-TL. Tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesine ilişkin Belediye Encümeninin 
12.12.2013 tarih ve 5871,26 sayılı kararı ile yine aynı Kanunun 32. maddesi gereğince anılan 
yerin yıkımına ilişkin Belediye Encümeninin 30.01.2014 gün ve 0397.26 sayılı kararı 
Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve kaçak yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile 
tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş olup; ancak mahalle muhtarlığında kaydınızın bulunmaması 
ve kayıtlarımızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan 
kararların tarafınıza tebliği yapılamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alman olunan 12.12.2013 gün ve 5871,26 sayılı karar 
ile 30.01.2014 gün ve 0397,26 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri 
gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 1234/7/1-1 

————— 
İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : Kemal TÜRKBEY 
ADRESİ : Yakupabdal Mahallesi Serpmeler Sokak No: Bila Çankaya/ANKARA 
K 527 parsel üzerinde, kaçak ve ruhsatsız yapı için düzenlenen 04.12.2013 gün ve 

01/0044 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince adınıza 
3.177,90.-TL. Tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesine ilişkin Belediye Encümeninin 
12.12.2013 tarih ve 5881,26 sayılı kararı ile yine aynı Kanunun 32. maddesi gereğince anılan 
yerin yıkımına ilişkin Belediye Encümeninin 30.01.2014 gün ve 0398.26 sayılı kararı 
Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve kaçak yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile 
tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş olup; ancak mahalle muhtarlığında kaydınızın bulunmaması 
ve kayıtlarımızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan 
kararların tarafınıza tebliği yapılamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan olunan 12.12.2013 gün ve 5881,26 sayılı karar 
ile 30.01.2014 gün ve 0398,26 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri 
gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 1234/8/1-1 

————— 
İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : Pirol AŞIKOĞLU 
ADRESİ : Yakupabdal Mahallesi Serpmeler Sokak No: Bila Çankaya/ANKARA 
K 446 parsel üzerinde, kaçak ve ruhsatsız yapı için düzenlenen 04.12.2013 gün ve 

01/0047 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince adınıza 
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5.190,57.-TL. Tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesine ilişkin Belediye Encümeninin 
12.12.2013 tarih ve 5878,26 sayılı kararı ile yine aynı Kanunun 32. maddesi gereğince anılan 
yerin yıkımına ilişkin Belediye Encümeninin 30.01.2014 gün ve 0395.26 sayılı kararı 
Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve kaçak yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile 
tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş olup; ancak mahalle muhtarlığında kaydınızın bulunmaması 
ve kayıtlarımızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan 
kararların tarafınıza tebliği yapılamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alman olunan 12.12.2013 gün ve 5878,26 sayılı karar 
ile 30.01.2014 gün ve 0395,26 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri 
gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 1234/9/1-1 

————— 
İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : Sadık DÖNMEZ 
ADRESİ : Yakupabdal Mahallesi Serpmeler Sokak No: Bila Çankaya/ANKARA 
K 469 parsel üzerinde, kaçak ve ruhsatsız yapı için düzenlenen 04.12.2013 gün ve 

01/0049 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince adınıza 
7.415,10.-TL. Tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesine ilişkin Belediye Encümeninin 
12.12.2013 tarih ve 5882,26 sayılı kararı ile yine aynı Kanunun 32. maddesi gereğince anılan 
yerin yıkımına ilişkin Belediye Encümeninin 30.01.2014 gün ve 0393.26 sayılı kararı 
Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve kaçak yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile 
tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş olup; ancak mahalle muhtarlığında kaydınızın bulunmaması 
ve kayıtlarımızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan 
kararların tarafınıza tebliği yapılamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alman olunan 12.12.2013 gün ve 5882,26 sayılı karar 
ile 30.01.2014 gün ve 0393,26 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri 
gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 1234/10/1-1 

————— 
İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : Zümrüt ATALAY 
ADRESİ : Bilinmiyor 
Beytepe Mahallesi, İmarın 154 ada 1 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen 

proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 22.11.2013 gün ve 135/6841 sayılı tespit zaptına 
istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince Zümrüt ATALAY'a 1.360,32-(Bin Üç Yüz 
Altmış Türk Lirası Otuz İki Kuruş ) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye 
Encümeninin 03.12.2013 gün ve 5697 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu 
karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve 
tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza 
tebliği mümkün olamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 03.12.2013 gün ve 5697 sayılı karar, 7201 
sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza 
ilanen tebliğ olunur. 1114/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   56 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Erciyes Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller ve Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
— Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
— Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Trakya Üniversitesi Balkan Arboretumu ve EDTU Herbaryumu Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

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. 
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