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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2014/5884
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa ekli telsiz ücretleri tarifesinde yer alan bazı

hizmet kalemlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 17/1/2014 tarihli ve 114 sayılı yazısı üzerine, anılan
Kanunun 46 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Karar Sayısı : 2014/5917
Ekli “6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat

Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun Gereğince Kurulan Komisyonun Yetkisinin
Genişletilmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Adalet Bakanlığının 8/2/2014 tarihli ve
16339 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 2 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca
10/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                                   V. EROĞLU                                      F. IŞIK
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı V.        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                                   C. YILMAZ                                  N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/5929

Adıgüzel Meslek Yüksekokulunun adının Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu olarak

değiştirilmesi; Millî Eğitim Bakanlığının 18/12/2013 tarihli ve 3879208 sayılı yazısı üzerine,

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/2/2014

tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                       F. ÇELİK                                      A. İSLAM

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.    Gümrük ve Ticaret Bakanı V.

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/5986

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında Ardahan İli Posof İlçesinden

başlayıp Edirne İli İpsala İlçesinde sona eren ve ekli haritalarda gösterilen güzergâha isabet eden

taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele

kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 12/2/2014 tarihli ve 243 sayılı yazısı

üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

24/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/6063

Ekli “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Yurt Dışı Sınav Koordinatör-

lükleri Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Millî Eğitim Bakanlığının 10/12/2013 tarihli

ve 3769873 sayılı yazısı üzerine, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine

göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Karar Sayısı : 2014/5885

Ekli “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği”nin yürürlüğe

konulması; Başbakan Yardımcılığının 25/11/2013 tarihli ve 3928 sayılı yazısı üzerine, 5411

sayılı Bankacılık Kanununun 91 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2014 tarihinde

kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Acıbadem Üniversitesinden:
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/8/2009 tarihli ve 27326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Acıbadem
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Lisansüstü öğretim; yüksek lisans, doktora programlarından oluşur.
İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülür ve dok-
tora yeterlik ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz. Bunlardan;

a) Yüksek lisans programı: En az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans
diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları azami
3 yıl öğrenim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini kapsar. Öğrenciler Senatoca belirlenen ko-
şulları yerine getirdikleri takdirde azami olarak belirlenen sürenin altında da diploma almaya
hak kazanırlar.

b) Doktora programı: Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları
hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve
fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara
göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlığa dayalı yüksek lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için azami 6 yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami 9 yıl süreli bir programdır.
Öğrenciler Senatoca belirlenen koşulları yerine getirdikleri takdirde azami olarak belirlenen
sürenin altında da diploma almaya hak kazanırlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvurularda ALES’ten, başvurduğu programın
puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşulu ile ALES standart puanına sahip olmaları
gerekir. ALES yerine, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen GRE ve GMAT gibi ulus-
lararası sınavlardan, Yükseköğretim Kurulunca başarı taban puanları belirlenen sınav sonuçları
da kabul edilebilir. Senato, bu taban puanların üzerinde puanlar belirleyebilir. Tezsiz yüksek
lisans programlarına başvurularda ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 standart puandan az olmamak
koşulu ile Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.
Yapılan başvurularda ALES sonucu yerine, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
GRE ve GMAT gibi uluslararası sınavlardan, Yükseköğretim Kurulunca başarı taban puanları
belirlenen sınav sonuçları da kabul edilebilir. Senato, bu taban puanların üzerinde puanlar be-
lirleyebilir. Ancak, Enstitüde güzel sanatlar ve konservatuvarlarla ilgili program/anabilim dal-
larına öğrenci kabulünde, ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.”

“c) Lisans eğitimi genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 3.00 veya eşdeğeri olması
gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2)  Tezli yüksek lisans ve doktora programına öğrenci kabulünde, adayların genel ba-
şarı notu; 100 üzerinden tam nota dönüştürülen ALES puanının ya da TUS temel tıp puanının
% 50'si, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat/yetenek değerlen-
dirmesinde tam not üzerinden alınan notun % 30'u; tezsiz yüksek lisans programına öğrenci
kabulünde lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının % 40'ı ve mülakat/yetenek değerlen-
dirmesinde tam not üzerinden alınan notun % 60’ı alınarak hesaplanır.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(4) Bilimsel hazırlık programına devam eden öğrencinin kabul edildiği lisansüstü prog-
rama başlayabilmesi için hazırlık derslerinden başarılı olması gerekir. İki yarıyıllık süre içinde
hazırlık programı derslerinden başarılı olamayan aday lisansüstü programlara başlatılamaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Herhangi bir tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrencilerin doktora
yeterlik programına başvurabilmeleri için ilgili anabilim dalı tarafından belirlenen koşulları
sağlamış olmanın yanı sıra öğrenim gördüğü yüksek lisans programında en az yedi dersi başa-
rıyla tamamlamış, yüksek lisans genel akademik ortalamasının en az 3.50, lisans genel akade-
mik ortalamasının da en az 3.00 olması gerekir. Yüksek lisans genel akademik ortalamasının
3.80’in üzerinde olması durumunda lisans genel akademik ortalama dikkate alınmaz. Bu öğ-
rencilere, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilere tanınan süreler tanınır ve yüksek lisans
programında geçirdikleri süreler öğretim süresinden sayılır.”

“(5) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-
rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki ders-
lerin yerine sayılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kayıt ye-
nileme işlemini bizzat kendisi yaptırmak zorundadır. Mazereti nedeniyle, kayıt yenileme işle-
mini belirtilen süre içinde yaptırmayan öğrencinin, mazereti Enstitü Yönetim Kurulunca kabul
edildiği takdirde ders alma-bırakma günlerinde de kayıt yenileme işlemini yaptırabilir. Bu süre
içinde de kayıt yenileme işlemini yaptırmayan öğrenci bir defaya mahsus olmak üzere, bunu
izleyen yarıyıl başında bu işlemi yaptırabilir. Kaydını yenilememe nedeniyle kaybedilen süre
öğrenim süresinden sayılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – (1) Bir öğrencinin enstitüye kaydolmadan önceki son üç yıl içinde her-

hangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü derslerden kendi
bilim alanı ile ilgili olanlar; danışmanın uygun görüşü, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilir.
Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelerden alınan dersler eği-
tim programında eşdeğer olan veya yerine sayılabilecek ders varsa bu derslerle birlikte eşdeğer
olan veya yerine sayılabilecek ders yoksa alınan ders seçmeli olarak kendi kodu, adı ve kredisi
ile birlikte öğrencinin transkriptine işlenir.

(2) Yatay geçişler hariç, bir yüksek lisans programında alınan ve bu program için geçerli
sayılan krediler, doktora yeterlik programına transfer edilmez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 37 – (1) Öğrencinin yazılı talepte bulunması halinde veya yükseköğretim

kurumundan çıkarma cezası verilmesi durumunda öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 41 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıl, azami

altı yarıyıldır.
(2) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar,

2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptı-
rabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş, beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(4) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak
tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada
reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde,
tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine
getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi
sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı
veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.
Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere ta-
nınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-
rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki ders-
lerin yerine sayılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 46 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi üç yarıyıl azami

altı yarıyıldır.
(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamla-

yamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme
ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek
için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Doktora programı,  tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmibir
krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalış-
masından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırkiki kredilik on-
dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 48 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile

kabul edilenler için 4 yıl,  azami 6 yıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için 5 yıl, azami 9
yıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenciyle ilgili düzenlemeler Senatoca belirtilir.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlama süresi yüksek
lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için en
fazla üç yıldır.

(3) Derslerini başarıyla tamamlayan, doktora sınavında başarılı bulunan ve tez çalışması
önerisi kabul edilen öğrenci, tez çalışması izleme komitesi denetiminde bir tez çalışması raporu
hazırlamak ve tez çalışması raporu savunma sınavına girmek zorundadır.

(4) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için
altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar ta-
mamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkan-
lığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her
seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.
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(5) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde
tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşul-
lara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğ-
renimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez
hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri
devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı ola-
mayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 49 – (1) Derslerini başarı ile tamamlayan, akademik ortalaması en az 3.00

olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girebilir. Bu sınavın amacı; öğrencinin temel konular
ve doktora çalışması ile ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.
Sınav tarihleri, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir. Yeterlik sınavı; yılda
iki kez, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sınavı jürisi; öğrencinin yazılı
ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız ol-
duğuna salt çoğunlukla karar verir. Gerekçeli ve yazılı bu karar, anabilim dalı başkanlığınca
yeterlik sınavını izleyen üç işgünü içinde bir tutanakla müdürlüğe bildirilir.

(2) Doktora yeterlik sınavı, anabilim dalı akademik kurulunca belirlenip anabilim dalı
başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan  sürekli görev yapan beş ki-
şilik doktora yeterlik eseri çalışması yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Ko-
mite farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla jüriler
kurulmasını önerebilir.

(3) Doktora yeterlik sınavı, anabilim dalı akademik kurulunca belirlenip anabilim dalı
başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca atanan beş kişilik doktora yeterlik sınav
jürisi tarafından yapılır. Jüri biri tez danışmanı ve en az biri başka yükseköğretim kurumundan
veya Üniversite içindeki başka bir Anabilim Dalından olmak üzere beş asıl ve en az biri başka
yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur.”

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora
yeterlik sınavı jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek
öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Gerekçeli ve yazılı bu
karar anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç işgünü içinde ilgili tutanakla bir-
likte enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(5) Doktora yeterlik jürisi gerekli gördüğü durumlarda, yeterlik sınavında başarısız olan
bir öğrencinin en çok üç ders daha almasını isteyebilir.

(6) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava
alınır.

(7) İlan edilen tarihte sınavlara girmeyen öğrenci başarısız sayılır.
(8) Doktora yeterlik komitesi gerekli gördüğü durumlarda, yeterlik sınavında başarılı

olan bir öğrencinin ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının 1/3’ünü geç-
memek şartıyla fazladan ders almasını isteyebilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 52 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, yeterlik

sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve ça-
lışma planını kapsayan tez yeterlik çalışması önerisini tez izleme komitesinin önünde sözlü
olarak savunur. Öğrenci, tez önerisini sözlü savunmadan en az onbeş gün önce tez izleme ko-
mitesi üyelerine dağıtır.

(2) Tez yeterlik çalışması izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez yeterlik çalışması
önerisini inceleyerek adayı savunma sınavına alır. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır. Sınav
sonunda komite öneriyi kabul ya da ret eder. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Gerekçeli karar,
anabilim dalı başkanlığınca üç işgünü içinde ilgili tutanakla birlikte enstitü müdürlüğüne gön-
derilir.
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(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez çalışması konusu seçme
hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı
danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren
öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez/sanat çalışması önerisi savunma sınavına alınır. Tez önerisi
ikinci savunmada da reddedilen öğrenci danışman değiştirerek ya da eski danışmanı ile yeniden
bir tez/sanat çalışması önerisi sunar.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-
aralık aylarında birer kere olmak üzere yılda iki kez salt çoğunlukla toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o
ana kadar yapılan çalışmanın özeti ve takip eden yarıyıla ait çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tu-
tanaklar en geç üç gün içinde enstitüye ulaştırılır. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki
kez veya aralıklı üç kez başarısız bulunan veya toplantılara katılmayan öğrenci için anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez danışmanı atanır. Bu
durumda öğrenci farklı bir tez önerisi ile doktora tez çalışmalarına yeniden başlar.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Tez yeterlik raporu, savunma sınavı tarihinden en az bir ay önce asıl ve yedek jüri
üyelerine sunulmak üzere ciltlenmiş basılı şekilde anabilim dalı başkanlığına, bir kopyası CD
olarak enstitüye teslim edilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(5) Tezi yeterlik çalışması raporu hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, enstitü
yönetim kurulu kararı ile en çok altı ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzelt-
meleri yaparak anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini yeterlik
çalışması raporunu jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savun-
mada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edil-
miş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Haklı ve geçerli bir nedenle öğrenimine ara vermek zorunda olan ya da öğrenimine
katkıda bulunacak yurt dışı bursu veya araştırma imkânı sağlayan öğrenciye; danışmanının
önerisi, anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile en
çok bir yıla kadar izin verilebilir. Acil durumlar dışında izinler, karar tarihini izleyen yarıyıldan
itibaren başlar. Yarıyıl başlangıcını izleyen onbeş gün içinde yapılan izin başvuruları için, o
yarıyılda da izin başlatılabilir. İzin süresi sonunda öğrenci, kaydını yenilemek zorundadır. İzinli
öğrenciler, izinlerini kısa keserek dönüş yapabilirler. İzinli süreler eğitim-öğretim süresinden
sayılmaz.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 58 – (1) Bu Yönetmeliğin 55 ve 56 ncı maddelerinde belirtilen haklı ve ge-

çerli nedenlerle izinli veya raporlu sayılan veya kaydını donduran öğrencilerin bu süreler içe-
risinde öğrencilik hak ve yükümlülükleri devam eder. Bu öğrenciler her yarıyıl başında, enstitü
yönetim kurulu tarafından tespit edilen ücreti öder.”

MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Acıbadem Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

21/8/2009 27326

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 24/3/2011 27884
2- 19/10/2012 28446
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Bursa Orhangazi Üniversitesinden:
BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Orhangazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esas-
ları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bursa Orhangazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının gö-
revlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü mad-
desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (BUZEM): Bursa Orhangazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Mütevelli Heyeti: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) Proje koordinatörü: Merkezin proje koordinatörlerini,
d) Rektör: Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Bursa Orhangazi Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Bursa Orhangazi Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri,

Proje Koordinatörü

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ön lisans, lisans, lisansüstü ve sürekli eğitimde uzaktan eğitim ve e-öğrenme temelli

ders ve program açmak, uygulamak ve geliştirmek, Üniversitede verilmekte olan dersleri uzak-
tan eğitim ve e-öğrenme ile desteklemek.

b) Üniversitede uzaktan eğitim ve e-öğrenme ile ilgili araştırma-geliştirme, uygulama
çalışmaları yapmak ve eğitimin etkinliğini arttırmak.

c) Uzaktan eğitim e-öğrenme yoluyla, mezuniyet sonrası eğitim programları düzenle-
yerek mesleki gelişim ve bilgi güncellemesine yardımcı olmak.

ç) İhtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik diploma ve sertifika prog-
ramları düzenleyerek bilgiyi topluma yaymak ve yaşam boyu öğrenme ilkesini topluma be-
nimsetmek.
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d) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını e-öğrenmeye
uyarlamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak; bilgi birikimini
ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak.

e) Eğitim-öğretim imkânlarının paylaşımını sağlayarak Üniversite içinde, Üniversiteler
arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde akademik etkileşimi ve yar-
dımlaşmayı kolaylaştırmak; bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve istek-
lerine yardımcı olmak, ön lisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli
ders ve programları geliştirmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uzaktan eğitim e-öğrenme konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
b) Üniversite tarafından yürütülmekte olan internet destekli öğretim çalışmalarına yö-

nelik ders içeriklerini hazırlamak.
c) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını

ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinas-
yonu sağlamak.

ç) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı
nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araş-
tırmalar yapmak ve önermek.

d) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla
işbirliği yapmak.

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetimi aşağıdaki organlardan oluşur:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör

tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitedeki öğretim elemanları ara-
sından iki kişiyi üç yıl için Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına
sunar. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birisi vekâlet
eder. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunda alınan kararları ve çalışma programını uygulamak.
c) Merkezin sürekli gelişimini sağlayacak tedbirleri almak, uygun programlar açılmasını

temin etmek ve Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun kararıyla Rektörün onayına sunmak.
e) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.
f) Merkezin yürüttüğü faaliyetler konusunda ilgililerle görüşme ve sözleşmeler yapmak.
g) Merkez bünyesinde yürütülen faaliyetlerin takip edilmesi ve sonuçlandırılması için

proje koordinatörlerini önermek.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki Müdür yardımcısı ve Rektörün Üniver-
site öğretim üyeleri/öğretim elemanları arasından görevlendireceği dört kişi ile birlikte toplam
yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler
yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak
üzere yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az yılda dört kez
üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması, planlanması ve

katılım şartlarının belirlenmesi konularında kararlar almak.
b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporları

değerlendirmek.
c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit

etmek ve sunulan raporları değerlendirmek.
ç) Proje koordinatörlerini belirlemek.
d) Eğitim programları ile bu programların sonunda başarı belgesi, sertifika belgesi, ka-

tılım belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.
Proje koordinatörü

MADDE 12 – (1) Proje koordinatörü, Merkez bünyesinde yürütülen faaliyetlerin sağ-
lıklı bir şekilde takibi ve sonuçlandırılması için her bir faaliyet için o faaliyetle ilgili uzmanlık
alanlarında bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Yönetim Ku-
rulunun kararı ile belirlenir. Müdür ve Yönetim Kurulu üyeleri ayrıca proje koordinatörü olarak
da görev alabilirler. Proje kapsamında yürütülen çalışmalar sona erdiğinde koordinatörlük görevi
de sona erer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-
risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun hükümlerine göre Rektör ve Mütevelli Heyeti tarafından gö-
revlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun
ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Hacettepe Üniversitesinden:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK 

HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesinde sağlık alanında

hizmet veren hastanelerin ve diğer sağlık kuruluşlarının yönetimine, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesinde sağlık alanında hizmet ve-

ren hastaneler ile diğer sağlık kuruluşlarının yönetimine, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline 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) Başhekim: Hacettepe Üniversitesine bağlı her hastanenin başhekimini,
b) Hastane: Hacettepe Üniversitesine bağlı hastanelerin her birini,
c) Hastaneler Başhekimi: Hacettepe Üniversitesine bağlı tüm sağlık birimlerinin tıbbi,

idari ve mali hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu Rektör Yardımcısını,
ç) Koordinatörler: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Biriminde; mali konularda

hizmetlerin planlanması, hizmetlerin yürütülmesi ve koordinasyonun sağlanması gibi konularda
görevlendirilen mali işler koordinatörünü, sağlık birimlerinin ve idari hizmetlerin koordinas-
yonunda görevlendirilen idari işler koordinatörünü ve sağlık bakım hizmetlerinin koordinas-
yonunda görevlendirilen hemşirelik hizmetleri koordinatörünü,

d) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,
e) Rektör Yardımcısı: Rektör tarafından Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Has-

taneler Başhekimi olarak da görevlendirilen Rektör Yardımcısını,
f) Sağlık birimleri: Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak sağlık hizmeti sunan hasta-

neler ile diğer sağlık kuruluşlarını,
g) Sağlık Hizmetleri Birimi: Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak sağlık hizmeti sunan

hastaneler ile diğer sağlık kuruluşlarının yönetim ve koordinasyonundan sorumlu olan birimi,
ğ) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,
h) Yönetim Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yönetim Kurulunu,
ı) Yönetim Kurulu Başkanı: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yönetim

Kurulu Başkanını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sağlık Hizmetleri Biriminin Amacı, Yönetim Organları, 

Koordinatörler ve Görevleri

Sağlık Hizmetleri Biriminin amacı
MADDE 5 – (1) Sağlık Hizmetleri Biriminin amacı; sağlık bilimleri alanındaki lisans

ve lisansüstü öğrencilerinin eğitim ve uygulama ihtiyaçlarının, akademik personelin araştırma
gereklerinin en üst düzeyde karşılanmasını, sağlık hizmetlerinin çağdaş yönetim ilkeleri doğ-
rultusunda standart, etkin ve verimli bir şekilde koordinasyonunu sağlamak üzere Üniversite
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bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokullar, araştırma ve eğitim merkezleri ile yurt içinde ve
yurt dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yapmak ve sağlık hizmetlerinin kaliteli ve verimli dü-
zeyde yürütülmesini sağlamaktır.

Sağlık Hizmetleri Biriminin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Sağlık Hizmetleri Biriminin yönetim organları şunlardır:
a) Hastaneler Başhekimi.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Hastaneler Başhekimi
MADDE 7 – (1) Hastaneler Başhekimi, hekim olan rektör yardımcıları arasından, Rek-

tör tarafından görevlendirilir.
(2) Hastaneler Başhekimi görevinin başında bulunmadığı hallerde yönetim kurulu üye-

lerinden birini vekil bırakır.
Hastaneler Başhekiminin görevleri
MADDE 8 – (1) Hastaneler Başhekimi Sağlık Hizmetleri Biriminin amaçları doğrul-

tusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, sağlık birimlerinin gözetim, de-
netim ve koordinasyonundan ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı
birinci derecede sorumludur. Sağlık Hizmetleri Birimini temsil eden Hastaneler Başhekimi,
Yönetim Kuruluna başkanlık eder ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanma-
sını ve gerektiğinde bu kararların uygulanıp uygulanmadığının denetimini sağlar.

(2) Hastaneler Başhekimi her yılsonunda Sağlık Hizmetleri Biriminin genel durumu
ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunar.

Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Hastaneler Başhekimi başkanlığında, Üniversitenin

Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin dekanları, Üniversiteye bağlı hastanelerin başhekimleri
ve koordinatörlerden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu Sağlık Hizmetleri Biriminin amaçları doğrultusunda sağlık birim-
lerinin işleyişi, tüm hizmet birimlerinde görev tanımları ile kadro ve işgücü ihtiyacının belir-
lenmesi, personel seçimi ve kadro durumuna göre atanması veya görevlendirilmesiyle ilgili
esasları kararlaştırır.

(3) Yönetim Kurulu; ayda en az bir kez olağan, Rektör veya Yönetim Kurulu Başkanı-
nın gerekli gördüğü hallerde de olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu; salt çoğunlukla
toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın
kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Toplantılarda çekimser oy kullanılmaz. Rek-
tör, oy hakkı olmaksızın Kurul toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir.

(4) Yönetim Kurulu; gerekli hallerde, Yönetim Kurulunda temsil edilmeyen Üniversite
birimlerinin yetkili uzman veya görevlilerini, oy hakkı olmaksızın bağlı bulundukları birim
yönetiminin muvafakatini alarak, toplantılara davet edebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Sağlık birimlerinin yönetim ve organizasyon sorunlarının çözümü için politikalar

belirlemek, bu politikaların uygulanmasını sağlamak.
b) Sağlık birimlerinin stratejik planlarına uygun olarak hazırlanan yıllık performans

programını Rektörlüğe sunmak.
c) Sağlık birimlerince sağlanan sağlık hizmetlerinin mükemmelleştirilmesi, etkili, kolay

ulaşılabilir, verimli ve halkın ihtiyaçlarına uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla ya-
tırım ve personel planlaması konusunda stratejik kararlar almak ve çalışanları teşvik edici po-
litikalar geliştirmek.
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ç) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, sağlık birimlerinin bütçesini, yıllık mali
tabloları ve faaliyet raporunu hazırlayarak Üniversite Yönetim Kuruluna teklif etmek, bütçe
uygulamalarını izlemek ve denetlemek, her bütçe döneminde bütçenin uygulanmasına ilişkin
esasları ve harcamalara ilişkin yetkileri ve parasal sınırlamaları karara bağlayarak Rektörün
onayına sunmak.

d) Sağlık birimlerine kaynak sağlayacak yatırımlar yapılmasına, sağlık birimleri açıl-
masına ve mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına ilişkin kararlar almak, yeni
projeler üretmek veya bu konuda uzman kişi ve/veya kuruluşlara projeler hazırlatmak.

e) Sağlık Hizmetleri Birimine bağlı birimlerin iş, işleyiş ve performans sonuçlarını de-
ğerlendirerek iyileştirici ve geliştirici önlemleri almak, sağlık biriminin yıllık faaliyet raporlarını
değerlendirmek.

f) Yatırım programı, ihale ve hizmet alımı gibi konularda hizmetlerin en etkin ve verimli
şekilde sunulmasına yönelik çalışmaların genel gözetim ve denetimini yapmak.

g) Sağlık bilimleri alanında öğrenim gören öğrencilerin uygulama ve araştırma potan-
siyellerinin geliştirilmesi için ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürleri ile işbirliği
yapmak.

ğ) Gerekli gördüğü konularda araştırma, inceleme ve ihtisas komisyonları kurmak ve
bunların çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanının başkanlığında, Üni-

versiteye bağlı Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinin bölüm ve anabilim dalı başkanları ile Ec-
zacılık, Sağlık Bilimleri, Hemşirelik, Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinin dekanlarından olu-
şur.

(2) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine yılda en az iki kez
olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu
olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevi;  Sağlık Hizmetleri Biriminin faaliyetleri ile ilgili olarak
Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmelerde ve istişari nitelikte görüş
ve önerilerde bulunmaktır.

Koordinatörler ve görevleri
MADDE 12 – (1) Mali hizmetlerin planlanması, etkin ve verimli sunulması, kendisine

bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içinde hizmetlerin yürütülmesi, de-
netlenmesi ve değerlendirilmesinden, Mali İşler Koordinatörü sorumludur. Mali İşler Koordi-
natörlüğü görevi Üniversitenin Döner Sermaye İşletme Müdürü tarafından yürütülür.

(2) Hacettepe Üniversitesine bağlı sağlık birimlerinin idari hizmetlerinin koordinasyo-
nundan İdari İşler Koordinatörü sorumludur. İdari İşler Koordinatörlüğü görevi, 2547 sayılı
Kanunun 36 ncı maddesine göre Üniversiteden başka bir yerde mesleki faaliyette bulunmayan
ve mesleklerini serbest olarak icra etmeyen, konuyla ilgili öğretim üyeleri arasından Yönetim
Kurulu Başkanının önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen bir öğretim üyesi veya
Hastaneler Başmüdürü tarafından yürütülür.

(3) Üniversiteye bağlı sağlık birimlerinin hemşirelik hizmetlerinin koordinasyonundan
Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü sorumludur. Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü, 2547
sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre Üniversiteden başka bir yerde mesleki faaliyette bulun-
mayan ve mesleklerini serbest olarak icra etmeyen, konuyla ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri
veya diğer personeli arasından Yönetim Kurulu Başkanının önerisi üzerine Rektör tarafından
görevlendirilir.

(4) Koordinatörler, Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olarak çalışır. Koordinatörlerin
çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başhekimlik, Başhekim, Başhekimin Görevleri

Başhekimlik
MADDE 13 – (1) Hastanelerde ilgili başhekimin sorumluluğunda, gerekli hizmetler

aşağıda belirtilen hizmet grupları tarafından yürütülür:
a) Tıbbi hizmetler.
b) Sağlık bakım hizmetleri.
c) İdari hizmetler.
ç) Destek hizmetleri.
d) Mali hizmetler.
e) Eğitim ve araştırma hizmetleri.
(2) Hastanelerde başhekimliğe bağlı hizmet grupları için grup sorumluları görevlendi-

rilir. Grup sorumluları; kendilerine bağlı hizmetlerin eksiksiz olarak ve zamanında yapılma-
sından, izlenmesinden, değerlendirilmesinden, iş ve işlemlerin diğer grup sorumluları ile iş
birliği ve uyum içerisinde ve mevzuata uygun olarak yürütülmesinden, performans ve kalite
hedeflerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur.

(3) Başhekimliğe bağlı tıbbi hizmetler ile eğitim ve araştırma hizmetlerinden başhekim
yardımcıları; idari ve destek hizmetlerinin planlanması, etkin ve verimli sunulması, kendisine
bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile iş birliği ve uyum içinde hizmetlerin yürütülmesi, de-
netlenmesi ve değerlendirilmesinden ilgili hastane müdürü; sağlık bakım hizmetlerinin plan-
lanması, etkin ve verimli hizmet sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile
iş birliği ve uyum içinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesinden hem-
şireler arasından hemşire müdürü olarak görevlendirilecek kişi sorumludur. Üniversiteye bağlı
birimlerde mali hizmet grubuna ilişkin hizmetlerin tümü birleştirilmiş olarak Mali İşler Koor-
dinatörünün sorumluluğunda yürütülür.

Başhekim
MADDE 14 – (1) Başhekim; ilgili hastanenin sorumluluk alanında olan sağlık hizmet-

lerinin eksiksiz olarak ve zamanında yapılmasından, izlenmesinden, değerlendirilmesinden, iş
ve işlemlerin diğer sorumlularla iş birliği ve uyum içerisinde ve mevzuata uygun olarak yürü-
tülmesinden, performans ve kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesinden sorumlu en üst yöneti-
cisidir.

(2) Başhekim; Üniversiteye bağlı hastanelerin her biri için, Yönetim Kurulu başkanına
karşı doğrudan sorumlu olmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre Üniversite-
den başka bir yerde mesleki faaliyette bulunmayan ve mesleklerini serbest olarak icra etmeyen
tıp fakültesi klinik tıp bilimlerinin veya diş hekimliği fakültesinin öğretim üyeleri arasından
Yönetim Kurulu Başkanının önerisi üzerine Rektör tarafından atanır. Başhekim; hastaneyi tıbbi,
hasta bakım, idari, destek, mali, eğitim ve araştırma hizmet gruplarının sorumluları ile birlikte
yönetir. Hizmet gruplarının sorumluları ilgili başhekim tarafından görevlendirilir.

(3) Tıbbi hizmetlerden sorumlu olmak üzere, sağlık hizmetleri alanında görev yapan,
2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre Üniversiteden başka bir yerde mesleki faaliyette
bulunmayan ve mesleklerini serbest olarak icra etmeyen öğretim üyeleri arasından, ilgili has-
tanenin türü ve bulundurduğu bölüm/ünitelerin özelliğine ve ihtiyaca göre, ilgili başhekimin
önerisi üzerine Rektör tarafından başhekim yardımcıları görevlendirilir. Başhekim, gerektiğinde
ve sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını yardımcılarına
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devredebilir. Yetki devrinde, devredilen yetkilere dayanılarak yapılan işlemler nedeniyle do-
ğacak sorumluluk, ilgili başhekime aittir. Başhekim görevi başında olmadığı zaman yardımcı-
larından birini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir başhekim atanır.

Başhekimin görevleri
MADDE 15 – (1) Başhekimin görevleri şunlardır:
a) İlgili sağlık birimini Üniversite içi ve dışı platformlarda temsil etmek.
b) Üniversite stratejik planı çerçevesinde Yönetim Kuruluna yıllık eylem planı hazır-

lamak, uygulamak, eğitim faaliyetleri ile bilimsel çalışmaları dekanlıklar, enstitü ve yüksekokul
müdürlükleri ile iş birliği içinde yürütmek.

c) Tıbbi tedavi ve sağlık bakım hizmetlerinin; planlanmasını, organize edilmesini, yö-
netilmesini, etkin ve verimli sunulmasını, Üniversitedeki sağlık birimleri ve ilgili diğer birimler
arasında iş birliğini ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Yönetim Kurulunca ilan edilen yıllık gösterge ve hedeflerin, yönetim planının ha-
zırlanmasını ve ilgililere tebliğini sağlamak.

d) Hasta haklarını, hasta ve çalışan memnuniyetini ve hastaların sosyal ihtiyaçlarına
yönelik hizmetlerin geliştirilmesini, tıbbi ve kamu görevlileri etik ilkelerinin uygulanmasını
sağlamak.

e) Beşeri ve maddi kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde
edilmesi, kullanılması ve raporlanmasını, kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alın-
masını sağlamak.

f) Harcama yetkilisi olarak, sağlık ve idari personel ihtiyaçlarını, yatırım ihtiyaç ve
programlarını ve hastane bütçesini Yönetim Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda ha-
zırlamak, hizmetlerin en etkin ve verimli şekilde sunulmasına yönelik çalışmalar yapmak.

g) Faaliyet ve işlemlerini planlamak ve uygulamak, yönetim sistemlerini değerlendir-
mek ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemek, işleyiş ve yönetim süreçlerinin etkinliğini gö-
zetmek, yönetimin, kalitenin ve verimliliğin geliştirilmesini sağlamak, sağlık tesisinin denet-
lenmesi ve denetim kayıtlarının muhafaza edilmesi ile denetim sürecinde istenen diğer bilgi
ve belgeleri düzenlemek.

ğ) Gerekli durumlarda, hastaneyi adli ve idari makamlar nezdinde temsil etmek, Üni-
versite adına girişimde bulunmak, yazışma ve tesisle ilgili gerekli tüm ruhsat/izin işlemlerinin
yürütülmesini sağlamak, sağlık tesisi adına gerekli belgeleri onaylamak, personel ile ilgili iş
ve işlemleri vaktinde yürütmek, çalışma belgelerini düzenlemek ve onaylamak.

h) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca
verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri, Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu ile Sağlık Birimleri Yönetim Kurulu ka-
rarları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 16/7/2012 tarihli ve 28355 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Birimleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

16 Mart 2014 

PAZAR 
Sayı : 28943 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Ordu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/108 

Karar No : 2014/155 

Davacı ALTINORDU KAYMAKAMLĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI aleyhine 

mahkememizde açılan Vakıf (Vakıf Senedi Tescili İstemli) davasının yapılan açık yargılaması 

sonunda; 

HÜKÜM: 

Gerekçesi açıklandığı üzere; 

1 - T. M. Kanunun 101 ve devamı maddeleri gereğince davanın kabulüne, 

2 - Ordu 5.Noterliği'nin 20/02/2014 tarihli 1616 yevmiye numarası ile düzenlenen 

Merkezi Altıordu Kaymakamlığı bünyesinde bulunan Altınordu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakfı olarak düzenlenen vakıf senedinin tesciline, 

3 - Kararın bir örneğinin davacı tarafa ve temyiz hakkını kullanmak üzere Türkiye 

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesine, 

4 - Vakfın tescil edildiğine ilişkin merkezi sicile kaydının yapılmasına, 

5 - Vakfın tesciline karar verildiğine ilişkin hüküm özetinin Resmi Gazete’de ilan 

edilmesine, masrafın davacı tarafça karşılanmasına, 

6 - Kararın bir örneğinin, banka hesabının bulunduğu Şube Müdürlüğü'ne gönderilmesine, 

masrafın davacı tarafça karşılanmasına, 

7 - Kararın bir örneğinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün merkezi sicile vakıf kaydının 

yapılması için Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesine, 

8 - Ordu Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde bulunan vakıf sicil defterine kaydının 

yapılmasına, 

İlişkin T. M. Kanunun 103 maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 1 ay içinde 

davacı ve Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğünce temyiz yolu açık olmak üzere dosya üzerinde 

yapılan inceleme sonucu verilen karar açıkça okunup usulen anlatılarak, 

Tensiben karar verildi. 

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 1967 
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Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/581 

KARAR NO : 2013/697 

SANIK KİMLİĞİ : Ali TOKGÖZ, (T.C.Nu: 10393355212) Necattin ve Züre oğlu, 1991 

doğumlu, Adana, Ceyhan, Küçükmangıt Köyü nüfusuna kayıtlı. 

SUÇ : İZİN TECAVÜZÜ 

SUÇ TARİHİ : 25.04.2012 - 02.05.2012 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 04.09.2013 tarihinde yapılan duruşmasında; 

Sanık Ali TOKGÖZ'ün 25.04.2012 - 02.05.2012 tarihleri arasında temadi eden izin 

tecavüzü suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K.'nın 66/1-b maddesi gereğince 

takdiren BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanık altı hafta içerisinde kendiliğinden birliğine katılma iradesini gösterdiği 

değerlendirilerek ASCK nın 73' ncü maddesi gereğince cezasından takdiren 1/2 oranında indirim 

yapılarak ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali takdiri indirim sebebi kabul edilerek tayin edilen cezadan 

5237 sayılı T.C.K.'nın 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak BEŞ AY 

HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA-, 

Sanığın sosyal ve ekonomik durumu ile suçun işlenişindeki diğer özellikler dikkate 

alınarak, hükümlü hakkında tertip olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK'nın 50/3, 

50/1-a ve 52/2'nci maddeleri gereğince beher gün karşılığı takdiren 20 TL. hesabı ile adli para 

cezasına çevrilerek sanığın NETİCETEN ÜÇBİN (3000) TL ADLİ PARA CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurulduğunda, hakkında hükmolunan 

nihai adli para cezasının sanıktan bir defada tahsili halinde sanığın, ödeme güçlüğü çekebileceği 

ve sosyal hayatının bundan olumsuz etkilenebileceği kanaatine varıldığından, 5237 sayılı 

TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, hükümlü hakkında tertip olunan nihai adli para cezasının 

hükümlüden, 24 ayda ve birbirini takip eden 24 eşit taksitte ALINMASINA, 

Hükmolunan adli para cezasının veya taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde, 

geri kalanın kendisinden bir defada tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının, aynı 

yasanın 52/4 ncü maddesi uyarınca hapse çevrileceğinin sanığa İHTARINA, (ihtar yapılamadı.) 

Sanığın kabul etmemesi nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının 

uygulanmasına ve netice Ceza hakkında erteleme hükümlerinin uygulanmasına kanuni 

imkansızlık nedeniyle YER OLMADIĞINA, 

ASKERİ SAVCILIĞIN TALEBİNE UYGUN SANIĞIN YOKLUĞUNDA karar verilip 

açıklandı. Bu karara karşı 353 sayılı kanunun 195-196 nci ve 197. maddeleri gereğince kararın 

hükümlüye, Askeri Savcıya ve komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 353 sayılı 

kanunun 209 ncu maddesi uyarınca 1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu 

komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da 

herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe ile askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak 

katibine kararı temyiz edeceğine dair yapılacak bir beyan ile Askeri Yargıtay nezdinde temyiz 

yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu. 

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış 

olmakla; 

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

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

 1322 



16 Mart 2014 – Sayı : 28943 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

 

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2011/810 

Basit Yaralama, Hakaret, Tehdit suçundan sanık Hikmet ve Mukaddes oğlu 08/01/1969 

Ankara Doğumlu 59992522182 TC Kimlik Nolu GÜRBÜZ GÜRBÜZ hakkında; 

HÜKÜM: Sanığın Benan Gürbüzü yaralamaktan neticeten 3.000 TL APC ile 

cezalandırılmasına, CMK 231 /8 Md. Uyarınca sanığın 5 yıl süre ile denetim süresine tabi 

tutulmasına, 

Sanığın Leyla Gürbüzü yaralamaktan neticeten 3.000 TL APC ile cezalandırılmasına, 

CMK 231 /8 Md. Uyarınca sanığın 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına, 

Sanığın Leyla Gürbüzü hakaret suçundan neticeten 1.5000 TL APC ile 

cezalandırılmasına, CMK 231 /8 Md. Uyarınca sanığın 5 yıl süre ile denetim süresine tabi 

tutulmasına, 

Sanığın Leyla Gürbüzü tehdit suçundan neticeten 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 

CMK 231 /8 Md. Uyarınca sanığın 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına, 

Yargılama giderlerinin esas hükümle birlikte değerlendirilmesine karar verilmiş olup işbu 

02.04.2013 tarih 2011/810 Esas 2013/575 Karar sayılı kararın Resmi Gazetede yayınladığı 

tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 7 günlük süre 

içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek veya zabıt katibine bir beyanda bulunmak suretiyle 

Ankara Nöb. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edilebileceği aksi taktirde kararın 

kesinleşeceği hususu Hikmet ve Mukaddes oğlu 08/01/1969 Ankara Doğumlu 59992522182 TC 

Kimlik Nolu GÜRBÜZ GÜRBÜZ yönünden ilanen tebliğ olunur. 1951 

—— •• —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2013/2048 

SUÇ : 213 sayılı yasaya muhalefet 

SUÇ T. : 01/01/2008 

SANIK : Semih KARAKAYA: Koksal, Saadet oğlu 1972 D.lu Kazım Orbay Mah. 

191. Sokak No: 56/16 Mamak/Ankara adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesinden 

verilen 17/06/2010 gün ve 2009/1409 E. 2010/639 K. sayılı hükmün sanık, katılan vekili 

tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK.nun 316. 

maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa 

tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. 

maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının 

Onama, Düzeltilerek Onama isteyen 03/12/2012 gün ve 11/2010/234526 sayılı tebliğnamesinin 

tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 1998 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HİSSE SATIŞI 

İstanbul Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

İstanbul Özel İdaresinin %99,52 hisseyle kurucu ortak olarak hissedarı olduğu; Özidaş 

İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki A Grubu 55.896 Adet – B Grubu 22.742 Adet – C Grubu 

30.441 Adet hisse 6.291.000 TL bedel üzerinden satılacaktır. Geçici Teminatı: 188.730 TL. 

Yukarıda bedeli ile Geçici Teminat miktarı yazılı satış işi; 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35/a maddesi uyarınca KAPALI TEKLİF (ARTIRMA) Usulü ile 27 Mart 2014 

Perşembe Günü Saat 11.00’de Hırka-i Şerif Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) 

No:64 Fatih/İSTANBUL adresinde bulunan İl Özel İdare Binasındaki Encümen Toplantı 

Salonunda İl Encümenince, şartnamesindeki kayıtlar uyarınca ihale edilecektir. Şartnameye ait 

dosya Encümen Müdürlüğünde görülebilir. 



Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 16 Mart 2014 – Sayı : 28943 

 

İsteklilerin; 

1 - Geçici Teminat makbuz veya mektubu (Bloke çek kabul edilmez. Banka Teminat 

Mektubu İstanbul Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığına hitaben işin adına ve 2886 Sayılı Yasa 

kapsamında alınacaktır. Şirket adına gireceklerin Geçici-İdari Teminatlarını şirket adına 

yatırmaları gerekmektedir.) 

2 - Tüzel kişi adına gireceklerin noter tasdikli İmza Sirküleri ile yılı içinde alınmış bağlı 

olduğu Ticaret veya Sanayi Odası belgesi, 

3 - Vekaleten iştirak edenlerin vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4 - Tebligat için adres beyanı, 

5 - Teklif mektubuna havi iç zarf. 

ile birlikte hazırlayacakları KAPALI ZARFLARINI İhale Günü Saat 11.00’e kadar sıra 

numaraları alındılar karşılığında, İstanbul Özel İdaresi İl Encümenine vermeleri gerekmektedir. 

Posta ile yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 2038/1-1 

—— • —— 

SÖNMÜŞ TOZ KİREÇ SATIN ALINACAKTIR 

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Sönmüş Toz Kirecin teknik şartname esasları çerçevesinde temini ve İşletme’ye teslimi 

işidir. 

İhale Kayıt Numarası : 2014/28851 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Milas-Ören Karayolu 22. Km. PK: 25 48201 Milas/ 

MUĞLA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 252 558 02 90 - 558 02 91 

c) Elektronik Posta Adresi : info@yeas.gov.tr 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 750 ton Sönmüş Toz Kireç 

b) Teslim Yeri : YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Kireç Siloları. 

c) Teslim Tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren idarenin 

belirleyeceği tarihte işe başlanılacak olup, işin süresi bir yıldır. İşe başlama tarihinden itibaren 

750 ton kireci 12 ay içerisinde 60 - 80 ton/ay periyodunda işletmenin kullanımı da dikkate 

alınarak Yeniköy Termik Santralı kireç silolarına getirecektir. Ancak, kullanımda programlanan 

kireç miktarında artış olması durumunda işletmece talep edilecek kireç en geç 7 (yedi) gün 

içerisinde YEAŞ’a teslim edilecektir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı Yer : YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü  

b) Tarihi ve Saati : 08.04.2014 Saat 14:00 

4 - İhale dokümanı, Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 

30,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 08.04.2014, Saat 14.00’e kadar Yeniköy Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3.maddesinin (g) bendi ve geçici 4. maddesi 

hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 1983/1-1 
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2 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Aydın Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü ihtiyacı aşağıdaki listede 

belirtilen 2 Kalem Tıbbi Cihaz, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar 

dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

 

Sıra No MALZEMENİN CİNSİ MİKTAR/ADET İHALE DOKÜMAN BEDELLERİ 

1 ND-YAG Laser Cihazı 1 100 TL 

2 ER-YAG Laser Cihazı 1 100 TL 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis 

banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2) Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler, 21/03/2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu 

Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4) Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine 

uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar 

verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi 

halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5) İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir.  

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir. 

6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 2080/1-1 
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GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ 

BAŞKANLIĞI İHTİYACI 1 ADET DİJİTAL RENKLİ BASKI MAKİNESİ 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 

1 adet Dijital Renkli Baskı Makinesi teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale dokümana bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini 

belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 26.03.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 2079/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 14.02.2014 Karar No: 478 

Turkish Petroleum International Company Ltd. Şti.’nin (TPIC) sahip olduğu 

AR/TPI/4468 hak sıra no.lu arama ruhsatı sahası içerisinde yer alan Altıntop-6 kuyusunun 

lokasyon sahası ve yolu için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel 

talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Adıyaman 3. Asliye 

Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan, Adıyaman İli, Merkez İçesi, Davuthan Köyü, 

Ağveren mevkiindeki 1126 no.lu parselin 4.735,56 m²’lik kısmının 6491 Sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze 

tevdi ettiği 02.01.2014 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur. 

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu 

yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın 

alınması mümkün olmayan ve üzerinde Adıyaman 3. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el 

koyma kararı alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/5.000 ölçekli haritada hudutları 

gösterilen Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Davuthan Köyü, Ağveren mevkiindeki 1126 no.lu 

parselin 4.735,56 m²’lik kısmının 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi 

gereğince istimlakine karar verilmiştir. 

 

İstimlakine karar verilen arazinin: 

İli : Adıyaman  

İlçesi : Merkez 

Köyleri  : Davuthan 

Mevkii : Ağveren 

 

Parsel No. Malikleri  İstimlaki istenen miktar (m2) 

1126  Mehmet Mutlu (Mehmet Baki oğlu)  4.735,56 

 Abubekir Karayılan (Hasan oğlu)  

 Abdurrahman Yıldırım (Abiseyf oğlu)  

 Mulla Şahin (Aliko oğlu) 

 Zeynel Mutlu (Mehmet Ali oğlu) 

 Medine Tekin (Mehmet Ali kızı)  

 Mehmet Mutlu (Mehmet Ali oğlu)  

 Ali Mutlu (Mehmet Ali oğlu) 

 Şefika Altuntaş (Mehmet Ali kızı) 

 İsmail Mutlu (Mehmet Ali oğlu) 

 Musa Mutlu (Mehmet Ali oğlu)  

 Abuzer Karayılan (Mehmet Ali Oğlu)  

 Gülsüm Mutlu (Seyit Hüseyin kızı) 

 Toplam istimlaki istenen miktar:     4.735,56 m2 

 2076/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın Kırklareli, Tekirdağ illeri sınırları dahilinde sahip 

bulunduğu AR/TPO/3791 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının süresi Türkiye Petrolleri 

Anonim Ortaklığına aynı ruhsat sahası üzerinde ARİ/TPO/3791-5213, 5214 ve 5215 hak sıra 

no.lu üç adet işletme ruhsatnamesinin verilmesi neticesinde 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 8 

inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince 28.08.2013 tarihinde sona ermiştir.  

6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 

yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetini yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş 

olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu 

ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel 

Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.  2075/1-1 

————— 
Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate 

Resources B.V. Şti’nin Tekirdağ, İstanbul illeri dahilinde müştereken sahip bulundukları 

AR/TGT-PIN-CBV/4126 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının süresinin ruhsat sahasında yapılan 

dogalgaz keşfine istinaden 13.12.2013 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6/8 

inci maddesi gereğince 2 yıl süreyle uzatılması için 24.12.2013 ve bunu tamamlayan 14.02.2014 

tarihlerinde müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü 

maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur. 2077/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Anahtar Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Adana İli, Yüreğir İlçesi, 15.R.III pafta, 3558 Ada, 13 Parsel üzerindeki 748057 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkralarında, 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 3.,4.,5., ve 6. fıkralarında öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 50146 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 

691 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Anahtar Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı 

veya yetkilisi İsak ÇETİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4804, Oda Sicil 

No: 20516), sorumlu denetim elemanları İbrahim ÖZENSOY (Makine Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12143, Oda Sicil No:17316 ) ve Vehbi Can KOCA’ nın (İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı ,Oda Sicil No: 83888 ) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. 

maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.03.2014 tarihli ve 1833 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 2044/1-1 

————— 
Genel Müdürlük Makamının 05.03.2014 tarih ve 1760 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama 

Yönetmeliği gereği;  

Iraz Zemin Laboratuvarı Müh. Med. Gıda San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin Sanayi Mah. 

Sanayi Cad. No:72 Merkez/ELAZIĞ adresinde bulunan zemin laboratuvarının, Bakanlığımız 

Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 27.06.2012 tarih ve 429/3 sayılı kararı ile verilen 

379 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi 

doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 05.02.2014 

tarih ve 473/4 nolu kararı ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 2045/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 827 belge nolu DOĞANEL Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 

Karabük ilinde faaliyet gösteren 1562 belge nolu ALTINOLUK Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin 

yeni kuruluş ortaklarının Mimar Mühendis olmadıkları tespit edildiğinden, 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin ikinci fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama 

Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin birinci fıkrası gereği, 05.03.2014 tarih ve 1720 sayılı Makam 

Olur’una istinaden, söz konusu kuruluşların Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 2046/1-1 

————— 
Ankara ilinde faaliyet gösteren 801 dosya nolu AKADEMİK Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 

39 dosya nolu BAŞYAPIT Yapı Denetim Ltd. Şti., Bursa ilinde faaliyet gösteren 826 dosya nolu 

MİMAK Yapı Denetimi Ltd. Şti., Tokat ilinde faaliyet gösteren 1349 dosya nolu TOKAT 

YÜKSELİŞ Yapı Denetimi Ltd. Şti.’lerinin şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmiş olmaları 

nedeniyle 05.03.2014 tarih ve 1719 sayılı Makam Olur’una istinaden, söz konusu kuruluşların 

Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal 

edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 2047/1-1 

————— 
Siirt İli, Merkez İlçesi, Doğan Mahallesi, 259 ada, 7 parsel üzerindeki 725617 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen Siirt Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat 

Mühendisi Ali Osman KILIÇKAYA (Denetçi No: 6605, Oda Sicil No: 19792) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin 07.02.2014 tarihli ve 

E.2013/1928 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına" 

hükmedildiğinden, 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ali Osman 

KILIÇKAYA hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 07.03.2014 tarih 

ve 1901 sayılı Makam Olur'u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 2043/1/1-1 

————— 

Siirt İli, Merkez İlçesi, 391 ada, 5 parsel üzerindeki 738372 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Siirt Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat 

Mühendisi Ali Osman KILIÇKAYA (Denetçi No: 6605, Oda Sicil No: 19792) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin 07.02.2014 tarihli ve 

E.2013/1929 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına" 

hükmedildiğinden, 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ali Osman 

KILIÇKAYA hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 07.03.2014 tarih 

ve 1902 sayılı Makam Olur'u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur.  2043/2/1-1 

————— 

Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 30KIIIa pafta, 97 ada, 101 parsel üzerindeki 

554797 (OFİS-İŞYERİ) YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 764 no'lu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Enver 

PEHLİVANOĞLU (Denetçi No: 13077, Oda Sicil No: 2331) tarafından Bakanlığımız aleyhine 

açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin 06.02.2014 tarih ve E.2013/1354-K.2014/83 sayılı 

kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" hükmedildiğinden, 20.11.2012 tarih ve 28473 sayılı 

Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Enver PEHLİVANOĞLU (Denetçi 

No: 13077, Oda Sicil No: 2331) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 07.03.2014 

tarih ve 1903 sayılı Makam Olur'u ile iptal edilmiştir. . 

İlgililere duyurulur.  2043/3/1-1 
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Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

• Üniversitemize bağlı Fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunu ve 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl 

Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

• Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz 

olmaları gerekmektedir. 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ: 

DOÇENT KADROLARI İÇİN: 

1. Doçent kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, yayın listesi, 

nüfus cüzdan fotokopisi, noterden tasdikli doçentlik belgesini, lisans, yüksek lisans, doktora veya 

uzmanlık belgeleri, iki adet fotoğraf, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 

takım dosya ile Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Yurtdışından 

alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması) 

2. Doçent kadroları daimi statüdedir. 

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN: 

1. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmalı. 

2. Dilekçede aday yabancı dilini belirtmeli. 

3. Özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri 

(lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi), 2 adet fotoğraf, ve bilimsel çalışma ile 

yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosyayı ekleyerek İlgili Fakülteye müracaat etmeleri 

gerekmektedir. 

4. Tüm adaylar için, 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi 

gereğince ayrıca Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır. Adayların sınava girmeleri 

zorunludur. 

5. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih, daha 

sonra adaylara üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır. 

SON BAŞVURU TARİHİ: 

İlanımız Resmi Gazetede yayımlandığı tarihi itibariyle başvuru tarihi 15 gündür. Posta ile 

yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

1. Her bir aday ancak bir kadroya müracaat edebilecektir. 

2. Adaylar hazırladıkları her dosyaya 1 adet içinde yayın ve özgeçmiş listesi bulunan CD 

koymaları gerekmektedir. 

3. Adayların 657 Sayılı yasanın 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. 

 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ UNVAN ADET DERECE AÇIKLAMA 

Arap Dili ve Belagatı 

Anabilim Dalı 
Doçent 1 1 

Bu Anabilim Dalında 

Doçent unvanı almış olmak 

İslam Hukuku Anabilim 

Dalı 

Yardımcı 

Doçent 
1 1 

İlgili Anabilim Dalında 

Doktora yapmış olmak 

Tefsir Anabilim Dalı 
Yardımcı 

Doçent 
1 3 

İlgili Anabilim Dalında 

Doktora yapmış olmak 

FEN-EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 
    

Uygulamalı Psikoloji 

Anabilim Dalı 

Yardımcı 

Doçent 
1 3 

İlgili Anabilim Dalında 

Doktora yapmış olmak 

Kurumlar Sosyolojisi 

Anabilim Dalı 

Yardımcı 

Doçent 
1 3  

Sosyometri Anabilim Dalı 
Yardımcı 

Doçent 
1 3  
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VETERİNER 

FAKÜLTESİ 
    

Anatomi Anabilim Dalı 
Yardımcı 

Doçent 
1 2 

Anatomi Anabilim Dalında 

Doktora yapmış olmak 

MÜHENDİSLİK VE 

MİMARLIK FAKÜLTESİ 
    

Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliği Bölümü 

Yardımcı 

Doçent 
1 1 

Metalurjide Doktora yapmış 

olmak 

SAĞLIK HİZMETLERİ 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

    

Patoloji Laboratuvar 

Teknikleri Programı 

Yardımcı 

Doçent 
1 3 

Patoloji Anabilim Dalında 

Doktora yapmış olmak 

Optisyenlik Programı 
Yardımcı 

Doçent 
1 2 

Fizik Anabilim Dalında 

Doktora yapmış olup, yarı 

iletken tabanlı nano yapılar 

alanında çalışmalar yapmış 

olmak. 

GENÇ MESLEK 

YÜKSEKOKULU 
    

Organik Tarım Programı 
Yardımcı 

Doçent 
1 1 

Tarla Bitkileri Anabilim 

Dalında Doktora yapmış 

olup, Bingöl yöresi 

meralarının verim ve kalitesi 

üzerine çalışmalar yapmış 

olmak. 

 2073/1-1 

—— • —— 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

DUYURU 

Konya Barosu Başkanlığı’ndan alınan 18/2/2014 gün ve 615 sayılı yazıda; Mehmet ve 

Ayşe oğlu, 1978 doğumlu, Konya İli, Doğanhisar İlçesi; Baş Mahalle Mah.; Cilt No:0002, Aile 

Kütük No:00005; Sıra No:0074’da kayıtlı Av.Fatih Zeybek’in Baro Yönetim Kurulu’nun 

24/1/2014 gün ve 2014/123 Sayılı Kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74. maddesi gereğince, adının 

bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek Ruhsatnamesinin İptaline karar verildiği 

ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir. 

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 

avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 27. 

maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur. 2042/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden: 

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında konut karşılığında 

anlaşılmış bulunan tapulu ve gecekondu hak sahiplerinin daire kura çekilişi Belediyemiz Nazım 

Hikmet Kültür Merkezinde 10.04.2014 tarih ve saat 13.30’da yapılacağı ve kura çekilişinin 

yapıldığı tarihten sonraki bir aylık sürede Belediyemizde “Konut Sözleşmesi” imzalamak için 

Yenimahalle Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.  

İlanen duyurulur. 2014/1-1 
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Son Başvuru Tarihi : 31.03.2014 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri 

uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 

Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 3, 

(3. fıkrada) de belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda 

ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

 

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2 - Özgeçmiş 

3 - Yayın listesi 

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) 

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması) 

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) 

atama yazısı) 

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD 

 

NOTLAR 

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen 

şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. 

adresinden ulaşılabilir. 

 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM 

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 

Sakarya Cad. No: 156 Balçova/İZMİR 

Hukuk  Fakültesi: 232 4888145 

Tarımsal Teknoloji ve Gıda Bilimleri Fakültesi: 232 4888144 

Fax:232 2792626 

 

Fakülte Bölüm Unvan Adet Anabilim Dalı/Açıklama 

Hukuk Fakültesi Hukuk 
Yardımcı 

Doçent 
1 

Milletlerarası Hukuk 

(Devletler Hukuku) 

Tarımsal 

Teknoloji ve Gıda 

Bilimleri 

Fakültesi 

Gıda 

Mühendisliği 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Gıda veya kimya mühendisliği 

lisans mezunu olmak, yüksek 

lisans veya doktora tezini 

mikrobiyoloji ana bilim dalında 

tamamlamış olmak. 
 2067/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/138982 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İller Bankası A.Ş. İhale Dairesi 

Başkanlığı 
İl/İlçe Ankara/Yenimahalle 

Adresi 

İller Bankası A.Ş. Çamlıca Mah. 

Anadolu Bulvarı Ek Tesisleri 

Macunköy Lojmanları A1 Blok 

Yenimahalle/Ankara 

Tel-Faks 312 5087702 – 312 5087799 

Posta Kodu 06200 E-Mail ihale@ilbank.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Köker Turizm Taşımacılık ve İnşaat 

Tic. Taah. Ltd. Şti. 
 

Adresi 
Ziraat Mah. 655. Sokak No: 23/A 

Altındağ-Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5830038471  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
119246  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 2078/1-1 



Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 16 Mart 2014 – Sayı : 28943 

 

 



16 Mart 2014 – Sayı : 28943 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 

 



Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 16 Mart 2014 – Sayı : 28943 

 

 



16 Mart 2014 – Sayı : 28943 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 

 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 16 Mart 2014 – Sayı : 28943 

 

 



16 Mart 2014 – Sayı : 28943 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 

 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 16 Mart 2014 – Sayı : 28943 

 

 



16 Mart 2014 – Sayı : 28943 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 

 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 16 Mart 2014 – Sayı : 28943 

 

 



16 Mart 2014 – Sayı : 28943 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 

 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 16 Mart 2014 – Sayı : 28943

Sayfa

1

2

4

5

9

13

28

33

36

41

43

47

56

İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/5884 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa Ekli Telsiz Ücretleri

Tarifesinde Yer Alan Bazı Hizmet Kalemlerinin Yeniden Belirlenmesine

İlişkin Karar

2014/5917 6384 Sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı

Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun

Gereğince Kurulan Komisyonun Yetkisinin Genişletilmesine İlişkin

Karar

2014/5929 Adıgüzel Meslek Yüksekokulunun Adının Ataşehir Adıgüzel Meslek

Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2014/5986 Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Kapsamında Ardahan

İli Posof İlçesinden Başlayıp Edirne İli İpsala İlçesinde Sona Eren

Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma

Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması

Hakkında Karar

2014/6063 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Yurt Dışı Sınav

Koordinatörlükleri Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

2014/5885 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği

— Acıbadem Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bursa Orhangazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 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


