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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Döner

Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine
ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin tüm eğitim,

öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri
kapsar.

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

nunun 14 üncü ve 58 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İşletme: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
b) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü,
c) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,
ç) Yönetim Kurulu: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yönetim Kurulunu
ifade eder.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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İKİNCİ BÖLÜM

Faaliyet Alanı, Yönetim Organları ve Sermaye Limiti

Faaliyet alanı

MADDE 5 – (1) Döner Sermaye ile Üniversitenin esas faaliyetleri aksatılmadan aşa-

ğıdaki iş ve hizmetler yapılır:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edi-

lecek konularda bilimsel görüş vermek, proje araştırma ve benzeri hizmetler yapmak, seminer,

konferans, sempozyumlar düzenlemek,

b) Her türlü konuda araştırma, geliştirme, uygulama, sosyal deney, danışmanlık, veri

ve bilgi analizi, ölçme, plan hazırlamak ve bu işlerle ilgili uygulama hizmetleri yapmak,

c) Bilgi işlem organizasyonu, iş değerlendirilmesi ve benzeri hizmetleri yapmak,

ç) Her türlü baskı ve yayım hizmetlerini yerine getirmek,

d) Üniversitenin bilgisayar alt yapısını kullanarak her türlü iş ve hizmetlerin üretilmesini

sağlamak,

e) Bireylerin bilgi toplumuna uyum sağlamaları ve bu toplumda yaşamlarını daha iyi

kontrol edebilmeleri için ekonomik ve sosyal hayatın tüm evrelerine aktif bir şekilde katılım-

larına imkan vermek amacıyla, yabancı dil, bilgisayar kullanımı, iletişim becerileri, nitel ve

nicel araştırma yöntemleri başta olmak üzere ihtiyaç duyulacak alanlarda kurslar düzenlemek,

bu amaçla gerekirse ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde projeler hazırlamak ve

uygulamak,

f) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olarak

iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak

ve satımı yapılmak üzere satış ve teşhir yerleri açmak,

g) Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak.

Yönetim organları

MADDE 6 – (1) Üniversitenin Yönetim Kurulu İşletmenin de yönetim kuruludur.

(2) Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde kurulacak Yürütme

Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir

rektör yardımcısı ile dekanlar, yüksekokul müdürleri ve diğer öğretim üyeleri arasından seçi-

lecek üç üye ve bir muhasebe yetkilisi olmak üzere beş kişiden oluşur. Yürütme Kurulu, en az

üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Sermaye limiti

MADDE 7 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 10000 (onbin) TL’dir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 5/7/1983 tarihli ve

18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Mad-

desine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

ve 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
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Harcama yetkilisi

MADDE 9 – (1) İşletmenin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde, yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma

merkezi müdürlerine devredebilir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Rektörü yürütür.

—— • ——
Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne

bağlı olarak kurulan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Mer-

kezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin

usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Palyatif Bakım Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,
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d) Üniversite: Gaziosmanpaşa Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Hasta ve hasta yakınları, sağlık çalışanları ve toplumda, palyatif bakım konusunda

farkındalığı ve bilinçlenmeyi sağlayarak hasta ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini yükselt-

mek.

b) Palyatif bakım hizmetlerinin belirlenen standartlar doğrultusunda uygulanması için

sağlık çalışanlarına gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amacıyla hizmet içi eğitimler düzen-

lemek.

c) Temel ve ileri düzey palyatif bakım konusunda seminer, kurs, konferans düzenlemek,

Merkezin yetkilendirilmesi durumunda sertifika programları açmak.

ç) Palyatif bakım eğitiminin gerek Tıp Fakültesi, gerekse yardımcı sağlık personeli ye-

tiştiren eğitim kurumlarının müfredatında zorunlu ders veya staj olarak konulmasını sağlamak.

d) Palyatif bakım uzmanlık eğitimi veren yurt içi ve yurt dışı eğitim kuruluşları ile or-

taklaşa çalışarak palyatif bakım eğitim programları geliştirmek.

e) Ülkemizde palyatif bakımın ayrı bir uzmanlık alanı kabul edilmesi durumunda, pal-

yatif bakım uzmanlık öğrencilerinin eğitim ve araştırmalarına katkıda bulunmak.

f) Palyatif bakım gereksinimlerini saptamak ve bu alandaki hizmetin kalitesini gelişti-

rebilmek için bilimsel araştırmalar yapmak.

g) Palyatif bakımla ilgili temel klinik ve eğitim alanlarını ilgilendiren bilimsel çalış-

malar yapmak, bu amaçla gerekli altyapı hizmetlerini (laboratuvar ve benzeri) oluşturmak.

ğ) Araştırma sonuçlarını ilgili kurumlar ile paylaşarak konuya ilişkin ulusal mevzuat,

yönetmeliklerin oluşturulmasına katkı sağlamak.

h) Palyatif bakıma ilişkin danışmanlık hizmetleri vermek.

ı) Yas dönemindeki hasta yakınlarına palyatif bakım açısından gerekli destekleri sağ-

lamak.

i) Palyatif bakımı ilgilendiren tüm kurumlarla ve aile hekimleri ile  koordinasyon sağ-

layarak palyatif bakım hizmetlerinin kesintisiz ve kaliteli bir şekilde devamına katkı sağlamak.

j) Palyatif bakım hizmetlerini halka video, broşür ve sosyal medya yoluyla tanıtarak,

halkın birey olarak veya sivil toplum kuruluşları ile birlikte öngörülen yerlerde palyatif bakım

hizmetine katkılarını sağlamak.

k) Palyatif bakım hizmetlerinin eğitim, araştırma, uygulama ve tanıtım faaliyetleri için

gerekli projeler hazırlamak.
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l) Merkezin bünyesinde çalışma grupları oluşturarak gerekli çalışmaların yürütülmesini

sağlamak.

m) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer

çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda, aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Hastayı rahatsız eden tüm semptomlara yönelik tedavi ve destek hizmeti sunmak.

b) Psikososyal ve ruhi sorunlara yönelik tedavi ve destek hizmeti sunmak.

c) Nutrisyonel tedavi ve destek hizmeti sunmak.

ç) Hasta ve ailelere eğitim vermek.

d) Danışmanlık hizmetleri sunmak.

e) Kanıta dayalı palyatif bakım kılavuzları (klinik kullanım için sağlık çalışanlarına,

evde bakım hizmetleri için hasta ve hasta yakınlarına yönelik) hazırlamak ve bunları belirli

aralıklarla güncellemek.

f) Epidemiyolojik verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak ve ilgili kuruluşlarla

paylaşmak.

g) Sağlık çalışanlarına ve toplumun diğer kesimlerine yönelik eğitsel faaliyetler yap-

mak.

ğ) Palyatif bakım alanında bilgi ve beceri edinmek için yurt dışında bu alanda faaliyet

gösteren merkezlere eleman göndermek ya da yurt dışından bu amaçla gönderilenleri kabul et-

mek, ilgili birimlere önerilerde bulunmak.

h) Ulusal ve uluslararası palyatif bakım merkezleri ile işbirliğini sağlamak, ilgili kamu

ve özel araştırma kuruluşları ya da sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, bilgi alışveri-

şinde bulunmak ve araştırma projeleri için finans kaynakları teminine çalışmak, ortak toplantılar

düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Organları, Görev ve Yetkileri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, palyatif bakım konusunda eğitim ve deneyim sahibi olan, uz-

manlık alanı gereği palyatif bakım ile ilgilenen Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör

tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür,
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Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden doğrudan Rek-

töre karşı sorumludur ve aynı zamanda Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Müdürün önerisi ile

çalışmalarında yardımcı olmak üzere, en çok iki öğretim üyesi müdür yardımcısı olarak Rek-

tör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcısı Müdürün vereceği işleri yürütür ve Müdürün

görevi başında bulunmadığı zamanlarda vekalet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür

yardımcılarının da görevleri kendiliğinden sona erer.

Müdürün görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişinden birinci derece sorumlu

kişi olarak bu yönde gerekli önlemleri almak, uygulamak ve Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik

çerçevesinde uygulamak, Merkezin idari işlerini yürütmek, bütçe teklifini hazırlamak ve Yö-

netim Kurulunun görüşünü alarak Rektörlüğe sunmak.

c) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yü-

rütmek ve denetlemek.

ç) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun

projeler gerçekleştirmek.

e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanıl-

ması için gerekli girişimlerde bulunmak.

f) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, doğal üye olan Müdür ve müdür yardımcıları dâhil

on bir kişiden oluşur. Diğer üyeler Merkezin çalışma alanı ile ilgili, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hem-

şirelik Hizmetleri Müdürlüğü, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı ve psikolog gibi palyatif bakım

deneyimi olanlar arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görev-

lendirilirler. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlen-

dirilen bir üyenin yerine, aynı yöntemle Müdür tarafından önerilen adaylar arasından seçim ve

görevlendirme yapılır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle

görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye

görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün daveti ile salt çoğunlukla toplanır. Oylama isteğe bağlı

olarak açık veya kapalı oy ile yapılır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır;

oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetim ve çalışmaları ile ilgili kararları

almak, Merkezin bünyesinde kurulacak çalışma grupları ve bu gruplara atanacak adaylarla

ilgili Müdürün önerilerini incelemek ve karara bağlamak.

c) Mevcut olanakları değerlendirerek uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrın-

tılı kararlar almak.

ç) Yıl sonu faaliyet raporunu görüşmek.

d) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları mali

destek isteklerini var olan imkânlara göre karara bağlamak.

e) Müdürce hazırlanacak program ve bütçe önerilerini incelemek, karara bağlamak.

f) Müdürün getireceği her türlü konuyu tartışıp karara bağlamak.

g) Merkezin farklı kuruluşlar ile işbirliğini ve bunların imkânlarından yararlanmayı ge-

rektiren araştırmaları gerekçeli olarak karara bağlamak ve ilgili kurumun desteğinin sağlanması

için Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl-

lığına görevlendirilen en fazla on beş kişiden oluşur. Üniversite dışındaki özel ve kamu kuru-

luşlarındaki uzman kişiler de Danışma Kurulunda görev alabilir. Süresi biten üyeler yeniden

görevlendirilebilir. Müdürün gerek görmesi halinde, Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulu bir-

likte toplanabilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Toplantıya Danışma Ku-

rulu üyeleri dışında ilgili kişiler de davet edilebilir. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma

Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun üye sayısının yarıdan bir faz-

lası talep ettiği takdirde Müdür, Danışma Kurulunu en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya

çağırır.

(3) Danışma Kurulu uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim

Kuruluna önerilerde bulunur.

(4) Danışma Kurulu Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde

bulunur.

Çalışma grupları ve uygulama birimleri

MADDE 13 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için farklı faaliyetleri yürütmek

ve verimliliği arttırmaya yönelik olarak çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan

ve üyeleri, Müdürün önerisiyle Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla uygulama birimleri de açılabilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; Müdürün öne-
risi üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafın-
dan görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü
yürütür.

—— • ——
Turgut Özal Üniversitesinden:

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/4/2013 tarihli ve 28623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turgut
Özal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasının  (t) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (u) bendi
eklenmiştir.

“t) Zorunlu ders: Öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri,”
“u) Mezuniyet aşamasına gelmiş öğrenciler: Son sınıfa kadar tüm yarıyıllarda ders kaydı

yaptıran öğrencileri”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) Mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerin yarıyıl ders yükleri danışmanın onayı ile

en fazla 15 derse kadar artırılabilir.” 
“f) Öğretim programındaki bazı derslerden muaf olmak, ön şartlı dersleri başaramamış

olmak, yarıyıl izni kullanmış olmak veya üniversitelerarası değişim programlarına katılmak
gibi nedenlerle normal ders yükünü tamamlayamayan öğrenciler, danışmanın onayı ile bulun-
duğu yarıyılda muaf ya da başarılı olduğu kredi yükü kadar üst yarıyıllardan ders alabilirler.
Ancak, bu öğrencilerin yarıyıl ders yükü, bulunduğu yarıyıldaki normal ders yükünü geçe-
mez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c)  bendinin (4)
numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

19/4/2013 28623
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

13 Ekim 2014 

PAZARTESİ 
Sayı : 29144 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2014/1172 

SUÇ : Resmi belgede sahtecilik 

SUÇ T. : 01/07/2009 

SANIK : Selahettin KOCA (Süleyman, Müteber oğlu 11/03/1966 doğumlu) Batıköy 

Mah. Çarmıklı Cad. No: l1 C/10 Büyükçekmece/İstanbul adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Büyükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesinden 

verilen 27/06/2012 gün ve 2010/464 E. 2012/2114 K. sayılı hükmün Cumhuriyet savcısı tarafından 

temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen 

son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet 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 Cumhuriyet Başsavcılığının 

Bozma isteyen 23/12/2013 gün ve 11/2012/233581 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş 

sayılacağı ilan olunur. 9016 

————— 
ESAS NO : 2014/3721 

SUÇ : Vergi usul kanununa muhalefet 

SUÇ T. : 05/10/2011 

SANIK : Mehmet Ali KAÇMAZ: (Cuma, Fadıma oğlu 01/10/1957 D.lu) Mithatpaşa 

Mah. 58173 Sokak No: 2 İç Kapı No: 2 Seyhan/Adana adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesinden 

verilen 10/07/2012 gün ve 2011/687 E. 2012/936 K. sayılı hükmün katılan vekili tarafından 

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

son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet 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 Cumhuriyet Başsavcılığının 

Bozma isteyen 22/01/2014 gün ve 11/2012/303639 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş 

sayılacağı ilan olunur. 9015 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdulaziz ve Ayşe oğlu, 1991 doğumlu 

Suriye-Halep nüfusuna kayıtlı olan ABDULCEVAT DABBE hakkında 5607 sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 15/07/2014 tarih ve 2014/306 

Esas, 2014/752 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 8840 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Fuat ve Emine oğlu, 1985 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan İBRAHİM FUAT hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 20/05/2014 tarih ve 2014/368 Esas, 2014/459 Karar 

sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlatılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK.nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 8841 

—— •• —— 

3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

 Hasdal/İSTANBUL 

ESAS NO : 2013/259  

KARAR NO : 2013/818 

İzin tecavüzü ve firar suçundan sanık Hilmi ve Maşallah oğ.1992 D.lu, Bitlis Hizan Çayır 

Mah. Nfs. Kyt.lı Naci ERDOĞAN hakkında 3. Kor. K.lığı Askeri Mahkemesinin 31.12.2013 gün 

ve 2013/259-818 esas ve Karar sayılı kararıyla; 

Sanık Bkm. Er Naci ERDOĞAN'ın; 

1. 12.08.2012-20.08.2012 tarihleri arasında "İzin Tecavüzü" suçunu işlediği sübuta 

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

CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın altı haftalık yasal indirim süresi içerisinde kendiliğinden eylemine son verdiği 

anlaşılmakla, As.CK.'nın 73 ncü maddesi uyarınca sanığın cezasından 1/2 oranında indirim 

yapılarak, sanığın ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA; 

Sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasından TCK.nun 62 nci maddesi uyarınca 

takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak, sanığın NETİCETEN BEŞ AY HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA; 

Verilen hapis cezasının 5237 sayılı kanunun 50/1-A ve 52 nci maddesi uyarınca sanığın 

ekonomik ve diğer halleri göz önünde bulundurularak beher günü takdiren 20 TL. hesap edilerek 

adli para cezasına ÇEVRİLMESİNE, NETİCETEN (3000) ÜÇ BİN TÜRK LİRASI ADLİ PARA 

CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 
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5237 sayılı T.C.K.'nun 52/4 maddesi uyarınca sanığın cezasının "2 yıl içerisinde", aylık 

olarak 24 eşit taksitte SANIKTAN ALINMASINA, 

Taksitlerden birisinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan miktarın tamamının tahsil 

edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin sanığa İHTARINA, 

Sanığın daha önce kasıtlı bir suç işlemiş olduğu ve mahkememizce de sanığın bir daha suç 

işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmadığından 5271 sayılı CMK'nun 231/6. maddesi uyarınca 

sanık hakkında kurulan HÜKMÜN ERTELENMESİNE VEYA BU HÜKMÜN 

AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA, 

5275 S. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 118/1'inci maddesi 

uyarınca bahse konu adli para cezasının infazının sanığın TERHİSİNDEN SONRA YERİNE 

GETİRİLMESİNE, 

2. 18.05.2013-24.07.2013 tarihleri arasında "Firar" suçunu işlediği sabit olduğundan 

eylemine uyan As.CK.'nın 66/1-a maddesi uyarınca ve alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirir bir 

sebep görülmediğinden takdiren alt sınırdan BİR YIL HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep kabul edildiğinden 5237 

Sayılı T.C.K.'nun 62/1 maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 

NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA; 

Verilen hapis cezasının 5237 sayılı kanunun 50/1-A ve 52 nci maddesi uyarınca sanığın 

ekonomik ve diğer halleri göz önünde bulundurularak beher günü takdiren 20 TL. hesap edilerek 

adli para cezasına ÇEVRİLMESİNE, NETİCETEN (6000) ALTI BİN TÜRK LİRASI ADLİ 

PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

5237 sayılı T.C.K.'nun 52/4 maddesi uyarınca sanığın cezasının "2 yıl içerisinde", aylık 

olarak 24 eşit taksitte SANIKTAN ALINMASINA, 

Taksitlerden birisinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan miktarın tamamının tahsil 

edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin sanığa İHTARINA, 

Sanığın daha önce kasıtlı bir suç işlemiş olduğu ve mahkememizce de sanığın bir daha suç 

işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmadığından 5271 Sayılı CMK' nun 231/6. maddesi uyarınca 

sanık hakkında kurulan HÜKMÜN ERTELENMESİNE VEYA BU HÜKMÜN 

AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA, 

5275 S. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 118/1'inci maddesi 

uyarınca bahse konu adli para cezasının infazının sanığın TERHİSİNDEN SONRA YERİNE 

GETİRİLMESİNE, 

3. Sanığın 2 4.07.2013-26.08.2013 tarihleri arasında yolda ve nezarette geçirdiği süreler 

ile 2 6.08.2013- 25.10.2013 tarih leri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin TCK'nun 63/1'nci 

maddesi uyarınca hükmolunan cezadan MAHSUBUNA; 

4. 5271 Sayılı CMK'nın 231/11 'inci maddesi çerçevesinde değerlendirilmek üzere kararın 

kesinleşmesini müteakip tasdikli birer suretlerinin Adana V inci Çocuk Mahkemesine 

GÖNDERİLMESİNE, 

353 S.K.nunl95,196,197,202 ve 254 üncü maddeleri ile 5271 Sayılı C.M.K.'nun 231/122 

nci fıkrası maddeleri uyarınca sanığın ve sanık müdafiinin hüküm tebliğinden itibaren 1 hafta 

içerisinde askeri veya sivil adli makamlara veya tutuklular yönünden ceza ve tutukevi 

müdürlüklerine ya da bizzat Askeri Yargıtay'a sözlü veya yazılı müracaatla temyiz yoluna 

başvurabileceklerinin tespiti ile temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, sanık tüm 

aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı 

Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 8842 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİNİN 

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİNDEN SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemiz ihtiyacı olan Hizmet Alımı ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatte 

yapılacaktır. 

İdarenin Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No:111 45500 

Soma/MANİSA 

a) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 – 613 20 13 

b) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2. İhale konusu hizmetin a) - 

N i t e l i ğ i - T ü r ü - M i k t a r ı K.İ.K. No Dosya No 
İhale Tarihi 

ve Saati 

İşin 

Süresi 

1 Ege Linyitleri İşletmesi Müessese 

Müdürlüğümüzün İşyeri Hekimliği 

ve İş Güvenliği Uzmanlığı 

Hizmetlerinin Ortak Sağlık 

Güvenlik Biriminden Alımı İşi 

2014/128626 2014-1869 
24/10/2014 

saat: 14:00 
3 yıl 

 

b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa 

c) İşin süresi : İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü : Açık İhale 

3. İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü komisyon odası Soma/Manisa 

4. İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cad. No:111 45500 Soma/Manisa, 

TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), Ankara ve TKİ Genel 

Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No.3 D.4 

Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adreslerden temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5. İhale, açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde 

bırakılacaktır. 

6. Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat 

vereceklerdir. 

8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 gündür. 

9. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

10. Web Sitemiz : www.eli.gov.tr 8999/1-1 



13 Ekim 2014 – Sayı : 29144 RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 

 

1.192 KALEM MUHTELİF DEKLASE DEKLASE MALZEME 

MEVCUT HALİYLE SATILACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden: 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yedek Malzeme 

Ambarı ile İşletme Müdürlüğümüze bağlı Kestelek Açık İşletme ve Konsatratör Birimi Yedek 

Malzeme Ambarında bulunan toplam 1.192 Kalem muhtelif deklase deklase malzemenin mevcut 

haliyle muhammen bedeller üzerinden kapalı zarf teklif alma usulü ile komisyonun uygun 

görmesi halinde Açık Artırma Usulü ile satılacaktır. 

1 - İdarenin  

A) Adresi : ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yeniköy 

Yolu 12. Km. Bigadiç/BALIKESİR 

B) Telefon ve Fax Numarası : 0 - 266 - 633 72 21 - 22/633 72 23 

C) İnternet Adresi : www.etimaden.gov.tr 

2 - İhale Konusu Malın 

A) Niteliği, Türü ve Miktarı : Detayı şartnamede belirtilmiştir. 

 

Grup 

No 
Grup Malzemelerin Açıklaması Birimi Miktarı 

Muhammen 

Bedel (TL) 

  1 KONSANTRATÖR YEDEKLERİ Kalem 27 3.006,70 

  2 MUHTELİF NAKİL ARAÇLARI YEDEKLERİ Kalem 32 109,40 

  3 İŞ MAKİNALARI YEDEKLERİ Kalem 1046 23.659,94 

  4 KOMPRESÖR VE POMPA YEDEKLERİ Kalem 8 20,40 

  5 
CONTA, İZALASYON, YAPIŞTIRICILAR 

VE YAPI KİMYASALLARI 
Kalem 1 127,50 

  6 GÜÇ AKTARMA ORGANLARI YEDEKLERİ Kalem 38 819,14 

  7 BAĞLANTI ELEMANLAR YEDEKLERİ Kalem 7 96,65 

  8 
ZİNCİR, HALATLAR VE BAĞLANTI 

ELEMANLARI YEDEKLERİ 
Kalem 5 8,41 

  9 AKÜ VE BATARYA YEDEKLER Kalem 7 4,34 

10 
ELEKTRİK MALZEMELERİ, İZALATÖR ve 

KABLOLAR 
Kalem 12 582,00 

11 KIRTASİYE, BİLGİSAYAR MALZEMELERİ Kalem 9 431,80 

TOPLAM 1.192 28.866,28 

 

B) Teslim Yeri : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor 

İşletme Müdürlüğü Yedek Malzeme Ambarı ile İşletme 

Müdürlüğümüze bağlı Kestelek Açık İşletme ve 

Konsatratör Birimi Yedek Malzeme ambarıdır. 

3 - İhalenin 

A) Yapılacağı Yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor 

İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Bigadiç/ 

BALIKESİR 

B) Tarih ve Saati : 04/11/2014 Salı günü - Saat 14.00 
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4 - Teklifler kapalı zarf şeklinde ve İhale tarihinden itibaren 30 (Otuz ) takvim günü süreli 

olacaktır. 

5 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 

teklif verecek olanların İşletmece onaylı ihale dokümanını alması zorunludur. 

a) İhale dokümanının görülebileceği ve alınabileceği yerler: 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Ayvalı Mah. 

Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No: 1/A Keçiören/ANKARA 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yeniköy Yolu 

Üzeri 12.Km. Bigadiç/BALIKESİR 

b) İhale dokümanı satış bedeli: Bedelsiz 

6 - Teklifler en geç ihale tarihi 04/11/2014 Salı günü - Saat 14:00’e kadar İşletme 

Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Evrak-Haberleşme ve Arşiv Birimine verilmiş olacaktır. 

7 - İhalemiz 04/11/2014 Salı günü - Saat 14.00‘de Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü idari 

binasındaki toplantı salonunda kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacaktır. 

8 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler Aşağıdadır. 

8.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif 

mektubunu,  

8.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta 

adresini gösteren belgeyi, 

8.3. Teklif Sahibinin, 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 

b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirkülerinin, 

8.4. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

8.5. Deklase Malzeme Görme Belgesini  

8.6. Geçici teminat olarak Satışı yapılacak deklase malzemelere ait Grup numarasının da 

belirtildiği teklif edilen toplam fiyatın %10’u oranındaki süresiz banka teminat mektubunu veya 

nakit olarak sunulacak ise Muhasebe Birimine veya İşletmenin Halk Bankası Bigadiç Şubesi 

nezdindeki TR950001200924900013000002 nolu hesabına yatırıldığına dair belgeyi, 

8.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini, 

8.8. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfasını kaşelenmiş ve imzalanmış 

Deklase Malzeme Satış Şartnamesini, 

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. 

9 - Her grup Malzemenin tamamı veya bir kısmı için teklif verilebilir. Ancak grubun 

tamamı için teklif bulunması ve muhammen bedelin üstünde olması halinde tercih nedeni olarak 

değerlendirilir. Teklifte bulunulan malzemelerin muhammen bedelinin altındaki teklifler 

değerlendirmeye alınmayacaktır.  

10 - İlan konusu ihale 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 3. maddesinin (g) bendi 

gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu ihale kanununa tabi 

olmayıp İşletme Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya 

tamamen verip vermemekte serbesttir. 8968/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 16,00- TL ile en çok 515.368,31- TL arasında değişen; 

20/10/2014 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,00- TL en çok 

51.537,00- TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen (Kauçuk Takoz, İplik, Güvenlik kiti, 

Kimyevi madde, Cep Telefonu ve aksamları, Oto aksamı, Dokunmuş mensucat, Alyan Anahtar, 

Kumaş, Güneş gözlüğü, Şişme Bot, Rulo kağıt, Endüksiyon makinesi, Metal İşletme makinesi, 

vb.) 24 grup eşya açık artırma suretiyle Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu - Fethiye 

Mahallesi Ata Bulvarı No: 105 Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 21/10/2014 günü saat 

10.00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı 

bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı 

telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel 

karşılığı Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 9038/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Özevler Mahallesi 60577 ada 1 parselden trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8995/1-1 

————— 
Batısitesi Mahallesi 15657 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 30 ve 31 

parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8996/1-1 

—— • —— 
Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 

Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 48. maddesi belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. 

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
 

BİRİMİ UNVANI ABD DRC. ADET ARANAN NİTELİKLER 

TIP 

FAK. 

Prof. 

(Daimi) 

Ortopedi ve 

Travmatoloji 
1 1 

Omurga Cerrahisi konusunda 

yayınları ve yurtdışı deneyimi 

olmak 

Başvuru Adresi: Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Erdoğan Akdağ Kampüsü 

Rektörlük İdari Birimler Binası Kat. 3 Yozgat/Merkez Tel: 0 354 242 10 85 8893/1-1 
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Türkiye İnsan Hakları Kurumundan: 

İNSAN HAKLARI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

Türkiye İnsan Hakları Kurumunda (TİHK) istihdam edilmek üzere, 21/6/2012 tarihli, 

6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu ve İnsan Hakları Uzmanlığı Yönetmeliği 

hükümleri çerçevesinde, genel idare hizmetleri sınıfından 9 uncu dereceli 15 adet İnsan Hakları 

Uzman Yardımcısı kadrosuna giriş sınavı ile personel alımı yapılacaktır. 

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 20 Aralık 2014 Cumartesi günü, saat 09.30’da 

Ankara’da yapılacaktır. Sınav süresi 2 saat olacaktır. Sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saat ise 

sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce TİHK’in resmî internet sitesinde 

(http://www.tihk.gov.tr) ve hizmet binasında duyurulacaktır. 

Giriş sınavının şekli ve uygulaması, sınav komisyonlarının oluşumu, insan hakları uzman 

yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikler, insan hakları uzman yardımcılarının çalışma 

usul ve esasları ile görev ve yetkilerine ilişkin bilgiler 14.03.2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan İnsan Hakları Uzmanlığı Yönetmeliğinde yer almaktadır. 

1) BAŞVURU ŞARTLARI 

İnsan Hakları Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilmek için: 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 

b) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari 

bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurt içi ya da yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,  

c) 2013 veya 2014 yıllarında yapılan KPSS’de; KPSSP21, KPSSP30, KPSSP36, 

KPSSP47, KPSSP74, KPSSP86, KPSSP88, KPSSP95, KPSSP103, KPSSP114 puan türlerinin 

herhangi birinden 80 ve üzeri puan almak, 

ç) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış 

(01 Ocak 1979 ve daha sonra doğmuş) olmak, 

d) Sınava başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlamış olmak, 

Şartları aranır. Sınava başvuru şartlarını taşımadığı halde sınava girerek başarılı olan 

adayların atamaları yapılmaz. 

2) SINAV BAŞVURUSU 

a) Sınava ön başvurular 5-14 Kasım 2014 tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınacaktır.  

b) Sınava başvuracak adayların KPSS puanları ÖSYM tarafından ön başvuru esnasında 

kontrol edilecektir. ÖSYM tarafından ön başvuru esnasında yukarıda belirtilen puan şartını 

taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecektir. 

c) Atama yapılacak kadro sayısının yirmi katı aday, yukarıda belirtilen KPSS puan 

türlerinde en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanacak,  sıralamadaki en son adayın aldığı 

puanla aynı puana sahip aday var ise aynı puana sahip adaylar listeye dâhil edilerek nihai başvuru 

yapacak adaylar belirlenecektir.  

ç) Nihai başvuru yapmaya hak kazanan adayların listesi, ön başvuruların sonuçlanması ve 

nihai başvuru yapacak adaylara dair listenin ÖSYM tarafından TİHK’e bildirilmesinden sonra 
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Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilecektir. ÖSYM ön başvurunun sonuçlarını internet 

adresinden adaylara duyuracaktır.  

d) Sıralamaya giren ve sınav ücretini yatıran adaylar başvurularını, 20-28 Kasım 2014 

tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav 

Koordinatörlükleri) aracılığıyla veya bireysel olarak İnternet aracılığıyla (ÖSYM’nin 

https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.  

e) Sınav ücretini yatıran ve başvurusunu tamamlayan her aday için ÖSYM tarafından, 

adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava 

Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet 

adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile edineceklerdir. 

f) ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlik 

önlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler, 

başvuru tarihlerinde ÖSYM tarafından adaylara duyurulacaktır.  

g) Sınava başvuru ve sınavın uygulanmasına ilişkin diğer bilgiler Kurumun internet 

sitesinde de ayrıca duyurulacaktır. 

3) SINAVIN ORGANİZASYONU VE YÜRÜTÜLMESİ 

a) Yazılı sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM’nin 

sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.  

b) Sınavda adayların, kendisinden istenen bir konuda uzun ya da kısa bir metin 

yazmasına, verilen problemleri yazarak çözmesine ya da verilen sorulara uzun veya kısa, yazılı 

cevaplar vermesine dayanan açık uçlu (yazılı) sınav uygulanacaktır. Adaylara, aşağıda ayrıntısı 

yer alan alanlardan en az 20 adet açık uçlu sorudan oluşan sınav uygulanacaktır. Sınavda; Tablo-

1’de belirtilen konular arasından sorular yer alacaktır.  Tüm adaylara aynı sorular sorulacaktır. 

 

TABLO-1: SINAV KONULARI VE SINAVDAKİ AĞIRLIKLARI 

 

SINAV KONULARI 
SORULARIN 

PUAN AĞIRLIĞI 

1) ALAN BİLGİSİ (% 65) 

A) Maliye 5% 

1) Kamu maliyesi 

2) Vergi hukuku ve Türk vergi sisteminin genel esasları   

B) İktisat 5% 

1) Mikro iktisat 

2) Makro iktisat  

C) Uluslararası ilişkiler 10% 

1) Uluslararası Hukuk 

2) Siyasi Tarih 

3) Uluslararası Güncel Sorunlar 
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SINAV KONULARI 
SORULARIN 

PUAN AĞIRLIĞI 

D) Kamu yönetimi 20% 

1) Siyaset bilimi 

2) Kentleşme ve çevre sorunları, yerel yönetimler 

3) Türk siyasi tarihi  

4) Yönetim bilimleri 

 

D) Hukuk 25% 

1) Anayasa hukuku ve anayasa yargısı 

2) İdare hukuku ve idari yargılama hukuku 

 
3) Ceza hukuku (genel hükümler) 

4) Ceza muhakemesi hukuku 

5) Medeni hukuk (başlangıç hükümleri ve kişiler hukuku) 

2) KURUMUN GÖREV ALANI İLE İLGİLİ KONULAR 35% 

1) İnsan hakları teorisi  

2) Ulusal insan hakları kurumları 

3) BM ve Avrupa Konseyi sistemi bağlamında uluslararası insan hakları 

koruma mekanizmaları 

 

 

4) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI 

a) Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. Bu puan oluşturulurken; Tablo-1’de 

gösterilen sınav konuları için belirlenen soru ağırlıkları puan hesabında aynı şekilde 

kullanılacaktır. Değerlendirme sonuçlarına göre, Yazılı Sınav Puanı yetmiş (70) puandan az 

olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun (15) 

dört katı (60) aday TİHK tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılacaktır. 60 ıncı adayla aynı 

puanı alanlar da sözlü sınava çağırılacaktır.  

b) Yazılı sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, ayrıca adayların 

adresine belge gönderilmeyecektir. 

5) SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

a) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama 

yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday, Kurumun resmî internet sitesinde ve hizmet 

binasında duyurulmak suretiyle sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alanlar 

da sözlü sınava çağırılacaktır. 

b) Sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saat sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce 

Kurumun resmî internet sitesinde ve hizmet binasında duyurulacaktır.  

c)  Sözlü sınava girecek adaylardan; 

1 - Kurumdan veya Kurumun resmî internet sitesinden temin edecekleri sınav başvuru 

formu, 

2 - KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, 

3 - Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması 

hâlinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti, 
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4 - Ayrıntılı özgeçmiş, 

5 - Dört adet vesikalık fotoğraf, 

istenir. 

Adaylardan istenen belgelerin, TİHK tarafından Kurumun internet sitesinde yapılacak 

duyuruda belirtilen tarihe kadar Kuruma ulaştırılması gerekir. Bu süre içerisinde Kuruma 

ulaşmayan başvurular dikkate alınmaz. 

ç) Sözlü sınav, adayların; 

1. Yazılı sınavın konularına ilişkin bilgi düzeyi, 

2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

4. İnsan haklarına duyarlılığı, birikimi ve tecrübesi, 

5. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

6. Genel yetenek ve genel kültürü ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

değerlendirilerek her birinden ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 

d) Adaylar, Komisyon tarafından, yazılı sınavın konularına ilişkin bilgi düzeyi için elli 

puan, yukarıda yazılı diğer özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. 

e) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan 

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. 

6) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI 

a) Adayların giriş sınavında başarılı sayılabilmeleri için yazılı ve sözlü sınavların her 

birinden yetmiş ve üzeri puan almış olmaları gerekir.  

b) Giriş sınavı puanı, adayların yazılı ve sözlü sınav sınavlarda aldıkları puanların 

aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenir.  

c) Adaylar, giriş sınavı puanı en yüksek olandan başlanmak suretiyle sıraya konur. 

Adayların giriş sınavı puanlarının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday, her iki 

puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.  

ç) Giriş sınavı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısı 

kadar aday asıl; atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Komisyonca 

belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilir.  

d) Sınav sonuçları, Komisyon tarafından tutanağa bağlanır. Sınavı asıl ve yedek olarak 

kazananlara ilişkin liste, Kurum Başkanı tarafından onaylandıktan sonra Kurumun resmî internet 

sitesinde ve hizmet binasında ilan edilir.  

e) Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı 

olanların ataması yapılır. 

f) Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınav 

sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; yapılmış olsa dahi atama işlemi geri alınır. 

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU 

Adres : Yüksel Caddesi No:23, Kat 3, Yenişehir 06650 Ankara  

Telefon : (0312) 422 29 20 

Faks : (0312) 422 29 96 

Web : http://www.tihk.gov.tr  9015/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9022/1-1 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/60688 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı 
İl/İlçe Çankaya 

Adresi 
Bilkent Plaza B1 Blok 

Bilkent/Ankara 
Tel-Faks 0312 266 76 80 

Posta Kodu  E-Mail  

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

Adı/Unvanı Eskiyapı İnşaat Ticaret Limited Şirketi Okan Özemre 

Adresi 
Yeni Mahalle Süleyman Demirel Bulvarı 

No: 13 Bucak/Burdur 

Yeni Mahalle Süleyman Demirel 

Bulvarı No: 13 Bucak/Burdur 

T.C. Kimlik No. 3800507247 23845274252 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bucak Ticaret Sicili Müdürlüğü  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
2903  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(Bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

— Gaziosmanpaşa Üniversitesi Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Turgut Özal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


