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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/7040
Bursa İli, Yenişehir İlçesinde tesis edilecek Yenişehir TSE Otomotiv Test Merkezinin
yapımı amacıyla ekli harita ile listelerde sınırları, bulundukları yer ve ada/parsel numaraları
belirtilen taşınmazların Türk Standardları Enstitüsü tarafından acele kamulaştırılması ile
7/4/2014 tarihli ve 2014/6090 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması; Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 7/11/2014 tarihli ve 4329 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı
Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/11/2014 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı

A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı

Y. AKDOĞAN
Başbakan Yardımcısı

N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı

A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

V. BOZKIR
Avrupa Birliği Bakanı

F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

İ. GÜLLÜCE
Çevre ve Şehircilik Bakanı

M. ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

N. CANİKLİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

E. ALA
İçişleri Bakanı

C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı

Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı

M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı

Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

L. ELVAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

İçindekiler 56. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK

16 Şubat 2015

69471265-305/1822
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 22 Şubat 2015 tarihinden itibaren Hindistan ve
Japonya’ya gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye
Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

16 Şubat 2015

68244839-140.03-62-119
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 16/2/2015 tarihli ve 69471265-305-1822 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Şubat 2015 tarihinden itibaren Hindistan ve
Japonya’ya gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye
Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 28/11/2008 tarihli ve 27068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların
İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Damperli araçlar
EK MADDE 7 – (1) Damperli kamyonların damperlerinin kalkık durumda trafikte
seyretmesini önleyecek tedbirler kapsamında aşağıda belirtilen asgari şartların yerine getirilmesi zorunludur:
a) Damper tam olarak indirilmediğinde, aracın seyir hızını 10 km/h’den fazla olmayacak
şekilde sınırlayan bir tertibat bulundurulur.
b) Araç yürür vaziyetteyken damper açıksa veya açılırsa, araçlarda sürücüyü ikaz etmek
için sesli uyarı veren ve sürücünün direkt görüş alanı içerisinde bulunan görsel ikaz sistemleri
bulunur.
c) Seyir ve yönlendirme kumandaları, operatörün kendi kendine destek sağlayacak şekilde bir elinin serbest olmasını ve kumandalara kazara temas riskinin azaltılmasını sağlayacak
şekilde tasarımlanır.
(2) Damperli araçlarda bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların sağlandığı
TSE tarafından verilen teknik inceleme raporu ile tevsik edilir. Bu rapor, aracın muayenesi sırasında muayene kuruluşuna ibraz edilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Damperli kamyonlarla ilgili uygulama
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Ek madde 7’nin uygulanması ile ilgili olarak;
a) İlk defa damper üst yapısı monte edilerek yeni imal edilen araçlarda, birinci fıkrasının
(b) ve (c) bentleri ile ikinci fıkrası bu maddenin yayımı tarihinde, (a) bendi bu maddenin yayımı tarihinden 12 ay sonra,
b) Tamamlanmış araç olarak tescil edilmiş, ancak ilk defa damper üst yapısı monte edilerek tadilat yapılan araçlarda, birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile ikinci fıkrası bu maddenin yayımı tarihinden 12 ay sonra,
c) Mevcut damperli araçlarda birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile ikinci fıkrası bu
maddenin yayımı tarihinden 12 ay sonra,
uygulamaya girer.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
28/11/2008
27068
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
1234-

Tarihi

Sayısı

30/11/2010
26/6/2012
13/9/2013
15/7/2014

27771
28335
28764
29061
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Ekonomi Bakanlığından:
EKONOMİ BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME
SURETİYLE ATANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ekonomi
Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına Dair Yönetmeliğin
7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (h) bentlerinde yer alan “özür” ibareleri “mazeret”
şeklinde, (c) bendinde yer alan “Özür” ibaresi “Sağlık ve can güvenliği mazereti” şeklinde, (ç)
bendinde yer alan “9 uncu maddede yer alan özür halleri” ibaresi “sağlık ve can güvenliği mazereti” şeklinde, (ğ) bendinde yer alan “değiştirilir” ibaresi “değiştirilebilir” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (ı) bendi eklenmiş ve (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“ı) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel atandıkları ilk görev yerinde zorunlu
çalışma süresini tamamlamadan mazeret halleri ve karşılıklı olarak yer değiştirme hariç yer
değiştirme suretiyle atama talebinde bulunamaz.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“a) Sağlık ve can güvenliği mazereti,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Mazeret halleri
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında sağlık, can güvenliği ve aile birliği
mazeret halleridir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “9 uncu
madde” ibaresi “Sağlık ve can güvenliği mazereti” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer
alan “özür” ibaresi “mazeret” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Özür
hallerine” ibaresi “Mazeret hallerine” şeklinde, “özür belgelerinin” ibaresi “mazeret belgelerinin” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1 Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formu ekte yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Memurun, isteği üzerine sağlık, aile birliği, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değişikliği talepleri ile hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler ve bölge hizmetinden sayılacak ve sayılmayacak süreler hususlarında ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan diğer hallerde; Devlet Memurları Kanunu ile
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 13 üncü ve
14 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
7/7/2012

28346
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Bitlis Eren Üniversitesinden:
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ POMZA VE PERLİT UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bitlis Eren Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bitlis Eren Üniversitesi Pomza ve Perlit Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,
faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bitlis Eren Üniversitesi Pomza ve Perlit Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 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: Bitlis Eren Üniversitesi Pomza ve Perlit Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin müdürünü,
ç) Rektör: Bitlis Eren Üniversitesi rektörünü,
d) Üniversite: Bitlis Eren 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) Bitlis Yöresinde pomza ve perlit ile ilgili yürütülen faaliyetleri tespit etmek, konu
ile ilgili mevcut kuruluşları, fabrikaları ve yürütülen bilimsel faaliyetleri belirlemek,
b) Pomza ve perlit teknolojisi konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde
bulunmak,
c) Bu konuda lisans ve lisansüstü düzeyde yapılacak proje çalışmalarına alt yapı oluşturmak,
ç) Pomza ve perlit sektöründe yer alan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla
işbirliği faaliyetlerinde bulunmak,
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d) Kurslar, seminerler, konferanslar vb. düzenlemek,
e) Kamu ve özel teşebbüslerin sorunları ile ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarında
bulunmak ve de bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde her türlü proje çalışmaları yapmak,
f) Bu amaç doğrultusunda kitap, dergi ve bülten yayınları yapmak,
g) Sektörel gelişmeler için bilgi bankası oluşturulmasını sağlamak,
ğ) Pomza teknolojisine yönelik standartların geliştirilmesi veya getirilmesini sağlamak,
h) Sektördeki teknik elemanların bilgi ve becerilerini geliştirmeye çalışmak,
ı) Uluslararası proje ve patent çalışmaları sürdürmek,
i) Akredite bir kurum haline gelebilmek, ARGE proje çalışmalarının sonuçlarına göre
sektörel kuruluşlara yeni yatırım imkânlarının oluşturulmasını sağlamaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (l) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bitlis Yöresinde çıkarılan pomza ve perlitin özellikleri konusunda yurt içi ve yurt
dışında araştırma ve incelemeler yapmak, yapanları desteklemek, konu ile ilgili kitap, makale,
belge, doküman ve diğer arşiv malzemelerini tespit etmek ve bunların teminine çalışmak,
b) Bölgede yürütülen maden ve endüstri faaliyetlerini yakından takip etmek, konu ile
ilgili paydaşlar oluşturmak ve görüşler almak, görüşler doğrultusunda katma değeri yüksek
ürünler konusunda akademik niteliği olan faaliyetler yürütmek,
c) Üniversite bünyesinde pomza ve perlit çalışmalarına destek olacak mevcut altyapıyı
ve akademisyen potansiyelini değerlendirmek, akademik kadroyu ve yüksek lisans öğrencilerini
konu ile ilgili çalışma yapmaya teşvik etmek,
ç) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, konferans, seminer, panel, çalıştay ve sergiler düzenlemek veya
düzenlenmesine yardımcı olmak, konuyla ilgili yerli ve yabancı bilim adamlarını bu çalışmalara
davet etmek,
d) Üniversitede mevcut malzeme üretim ve test cihazlarını pomza ve perlit ham maddelerini katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürmek üzere değerlendirmek, pomza ve perlit
tabanlı geliştirilecek malzemenin endüstride tanıtımını yaparak hammaddenin daha değerli bir
ürüne dönüştürülmesine katkıda bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür
b) Yönetim Kurulu
c) Danışma Kurulu
Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda
görevli bulunan öğretim elemanları arasından üç yıllık bir süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur.
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(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak
görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunamadığı hallerde müdür yardımcılarından biri,
müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aşamaz. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür
yardımcılarının da görevleri sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (l) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak ve bunun için gereken her türlü tedbiri
almak,
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,
ç) Merkezin yıllık bütçe tekliflerini hazırlayarak ilgili makamın onayına sunmak,
d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
e) Merkezin işbirliği yapacağı diğer merkez veya kurumlarla koordinasyonu sağlamak,
f) Merkezin çalışma, hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra bunları Rektörün onayına sunmak,
g) Merkezin idarî işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe
sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör
tarafından görevlendirilecek üç kişi ile Müdür olmak üzere toplam dört kişiden oluşur. Müdür
yardımcıları oy hakkı olmadan toplantıya katılabilirler. Yönetim Kurulu yılda en az bir kez
toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için görevlendirilir. Herhangi bir nedenle görevinden
ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ile salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.
(2) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda Müdüre yardımcı bir organdır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amacına uygun olarak çalışmasını sağlayacak esasları tespit etmek,
b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili araştırma ve projelerde çalışmak isteyenlerin müracaatlarını inceleyerek uygun görülen araştırma ve projeleri destekleme şekillerini karara bağlamak,
c) Merkezce desteklenen araştırmalarla ilgili araştırıcı ve telif haklarına ait esasları,
Merkez gelirlerinin dağılış ve kullanış şekillerini ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit
etmek,
ç) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma, yayın ve yayım konularında yapacakları malî destek hizmetlerini karara bağlamak,
d) Merkezin çalışmalarıyla ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak,
e) Müdür tarafından hazırlanan Merkezin faaliyet plan ve programlarını ve bütçe tasarılarını görüşüp karara bağlamak,
f) Müdür tarafından hazırlanan yıl sonu faaliyet raporunu görüşüp karara bağlamak.
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Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; konu ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları ve üyeleri ile istekleri halinde Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalarda bulunan
özel veya resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri, bu konuda hizmetleri olan kişiler, diğer disiplinlerdeki uzmanlıklarıyla tanınan bilim adamı ve yöneticilerle, Merkezin ihtiyaç duyduğu
diğer alanlardan katılanlardan Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en fazla altı kişiden ve Müdürden oluşur. Süresi dolmadan görevinden ayrılan
üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten
üye tekrar görevlendirilebilir.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine en az yılda bir kez toplanır ve tavsiye nitelikli kararlar alır. Toplantılarda salt çoğunluk aranır. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.
(3) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve
istişarî nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleriyle ilgili
olarak Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili
konularda gerekli tavsiyelerde bulunur, yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını ve eğitim
faaliyetlerini değerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir, önerilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Çalışma grupları
MADDE 13 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek çalışmaları yürütmek ve
verimliliği artırmak amacıyla Rektörün onayı ile çalışma grupları oluşturulabilir.
Proje ilkeleri
MADDE 14 – (1) Araştırma projelerinin hazırlanması, incelenmesi, izlenmesi ve karara
bağlanmasında; Üniversite tarafından belirlenen ilkeler uygulanır.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel ile karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi rektördür.
Demirbaşlar
MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, donanım ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Üniversitesinden:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 21/9/2010 tarihli ve 27706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Yarıyıl esasını uygulayan birimlerde eğitim ve öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Ara sınavlar dahil, bir yarıyıl ondört haftadır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Ders tekrarı ile AGNO’sunu 1.80’in üzerine çıkaran öğrenciler, en son okudukları
yarıyıldan sonra gelen yarıyıldan da bulundukları dönemin kredi üst limitini geçmemek şartıyla
ders alarak öğrenimlerine devam ederler. Bu durumda olan öğrenciler öncelikle (FF) ve (FD)
olan başarısız derslerini, sonra alt yarıyıllarda daha önce hiç almadığı derslerini alırlar. İlk defa
alınan derslerin saatlerinin çakışması halinde, öğrenciler öncelikle alt yarıyıllardaki dersleri
alırlar.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 28 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt
yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami
dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş
yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını
azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.
(2) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile
kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.
(3) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler
için iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı, bu derslerin bitirme ve bütünleme sınav
dönemlerinin ardından yeni eğitim öğretim dönemi başlamadan Birinci Ek Sınav ve İkinci Ek
Sınav adlarıyla tüm dersler için kullandırılır. Bu sınavlardan sonra başarısız ders sayısını beş
derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız
olan öğrencilere dört yarıyıl (yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde iki eğitim-öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız,
başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması
olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.
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(4) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden
geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli AGNO şartını sağlayamamaları nedeniyle ilişikleri
kesilme durumuna gelen son dönem (yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde son
sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav
hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki
derslere devam şartı aranmaz.
(5) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç
girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar.
Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı
payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki
diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından
yararlanmak kaydı ile bu sürelerle kısıtlı değildir.
(6) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav
yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için
ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç
dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını
tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri
üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna
bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar.
Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri
süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir
şekilde yararlanamazlar.
(7) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.
(8) Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresinden sayılmaz. Yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceği için kaydı dondurulan öğrencilerin bu sürelerinin öğrenim süresinden
sayılmaması, yurt dışına giriş ve çıkış tarihlerini gösteren pasaport kayıtlarını ilgili birimlere
ibraz etmelerine bağlıdır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe Geçici 2 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki
Geçici 3 üncü madde eklenmiştir.
“6569 sayılı Kanun gereği azami sürelerin hesaplanması
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 26/11/2014 tarihli ve 29187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32 nci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici Madde 67’de belirtildiği üzere, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında,
daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.”

Sayfa : 18

RESMÎ GAZETE

22 Şubat 2015 – Sayı : 29275

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
21/9/2010
27706
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
123456-

Tarihi

Sayısı

27/8/2011
11/9/2011
10/7/2013
19/9/2013
26/11/2013
21/2/2014

28038
28051
28703
28770
28833
28920

—— • ——

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 22/11/2012 tarihli ve 28475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda mesleki yabancı dil dersleri dışında zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamaz; ancak Üniversite Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verilebilir;
bu hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve eğitimlerine devam
ederler. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki
yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler
kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda eşdeğer program
bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdıkları yıl itibarıyla, öğrencinin
üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak
yerleştirilebilirler.”
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
22/11/2012

28475

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
26/11/2013

28833
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Kastamonu Üniversitesinden:
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TOPLUM VE KADIN ARAŞTIRMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kastamonu Üniversitesi Toplum ve Kadın
Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kastamonu Üniversitesi Toplum ve Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 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: Kastamonu Üniversitesi Toplum ve Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,
d) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı yurt içinde ve yurt dışında toplum, toplum ve kültür
araştırmaları, kadın çalışmaları, toplumsal cinsiyet, kadının toplumdaki konumu, kadın eğitimi
ve kadın sorunları ile ilgili her alanda araştırma ve toplumu aydınlatıcı çalışmalar yapmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, inceleme, bilgilendirme faaliyetleri, etkinlikler, kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi çalışmalar düzenlemek, eğitimler
vermek ve projeler yapmak.
b) Toplum, toplum ve eğitim, toplum ve bilim, toplum ve kültür vb. konularda toplum
ile ilgili araştırma faaliyetleri yapmak, yaptırmak, bu gibi çalışmalara katılmak, desteklemek.
c) Kadın eğitimi ve çalışmaları ile ilgili her konuda araştırma ve inceleme projeleri yapmak, yaptırmak, bu gibi çalışmalara katılmak, desteklemek.
ç) Merkezin amaçları doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları, ulusal ve uluslararası
sivil toplum örgütleri ve ilgili birimlerle işbirliği yapmak, çalışmalarına katılmak, danışmanlık
yapmak.
d) Merkezin amaçları doğrultusunda yayınlar yapmak.
e) Toplum ve Kadın araştırmaları ile ilgili kitaplık, arşiv oluşturmak.
f) Üniversite bünyesinde ilgili bölüm ve anabilim dalının açılması ve geliştirilmesi konusundaki çalışmalara destek vermek, Üniversitenin farklı birimlerinde kadın konularında yapılan bilimsel çalışmaları özendirmek, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencileri kadın
çalışmaları üzerine araştırma yapmaya özendirmek ve desteklemek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür
b) Yönetim Kurulu
c) Danışma Kurulu
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl
için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün
onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.
(3) Müdür yardımcısı, Müdürün görevlerini yürütmesinde yardımcı olur ve Müdürün
bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı aydan fazla süremez.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunu gerektiğinde toplantıya çağırmak, kurulun başkanı olarak toplantıları yönetmek.
ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
d) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
e) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
f) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma gruplarını oluşturmak, çalışma
ve faaliyetleri yönlendirmek.
Müdür yardımcısının görevleri
MADDE 10 – (1) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Gerektiğinde Müdüre vekâlet etmek.
b) Koordinasyon işlerinde Müdüre yardımcı olmak.
c) Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları dahil olmak üzere en
az beş en fazla on iki üyeden oluşur. Müdür ve Müdür yardımcıları dışındaki diğer üyeler Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından
Müdürün önerisi üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten
üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır.
(3) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder.
(4) Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine en az yılda bir kez olağan olarak toplanır,
gerektiğinde olağanüstü olarak Müdür tarafından toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır, oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları düzenlemek, Merkezin çalışmalarıyla
ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
b) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma gruplarını oluşturmak.
c) Merkezin çalışmaları ile ilgili araştırma, eğitim faaliyeti, proje ve yayın konularını
değerlendirmek.
ç) Yıllık faaliyet raporu ve bütçe teklifleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve Rektöre sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri, Üniversitede görevli öğretim elemanları, toplum ve kadın araştırmaları konusunda çalışmaları olan akademisyenler, istekleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile bu konuda önemli hizmetler
vermiş olan kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen konuyla ilgili uzmanlardan oluşur. Danışma Kurulu en fazla yirmi kişiden oluşur. Süresi
dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle
yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.
(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından
tespit edilecek bir tarihte toplanır. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Toplantı için çoğunluk şartı aranmaz.
(3) Danışma Kurulunda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Danışma Kurulunun görevi
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmaları ile ilgili görüş ve
önerilerde bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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DÜZELTME
21/2/2015 tarihli ve 29274 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon
Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin
1 inci maddesinde sehven “Word” olarak geçen ibare “World” olarak düzeltilmiştir.

T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
22 Şubat 2015
PAZAR

Sayı : 29275

İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI



Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2013/205
Karar No : 2014/138
Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan sanık Bulgaristan
uyruklu; Mıtko ve Katia'dan olma, 19.06.1981 Plovdıv D.lu. Bulgaristan-Plovdıv nüfusunda
kayıtlı olup halen Kemera Sokak No: 15, Kat: 4, Daire:9 - Plovdıv - Bulgaristan adresinde oturur
ATANAS MITKOV MARINOV hakkında yapılan yargılama sonunda; 1-) mahkememizce
sanığın 5607 sayılı Yasanın 3/1, TCK.61, 62, 52/2 maddeleri gereğince 10 Ay hapis ve 400,00.TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında hüküm olunan hapis cezasının iki
yılın altında olup, sanığın adli sicil kayıtları itibarıyla daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum
edilmemiş olması, kişilik özellikleri itibariyle yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığından
5728 sayılı Yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, hakkında hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilen sanığın 5560 sayılı Yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nun 231/8
maddesi gereğince beş yıl süreyle denetime tabi tutulmasına, sanığın bu süre içinde takdiren
herhangi bir yükümlülük altına alınmasına yer olmadığına, Sanığın denetim süresi içinde kasten
yeni bir suç işlemediği taktirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılmasına ve sanık
hakkındaki davanın DÜŞÜRÜLMESİNE, Sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç
işlemesi halinde hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına (yapılamadı) , TCK. 54/1 maddesi
gereğince sanıkta yakalanan kaçağa konu miktar ve nitelikleri KEMTV'de yazılı olan 40 adet Ego
marka elektronik sigara ve 30 adet elektronik sigara şarj aletinin MÜSADERESİNE dair verilen
hükmün tebligat ve yazışmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından sanık ATANAS MITKOV
MARINOV'a tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
3 - İlan masrafının sanıktan alınmasına, ilanın bir suretinin mahkeme ilan tahtasında
ilanına karar verilmiş olup, ilan olunur.
636
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Esad ve Nafuz oğlu, 1995 doğumlu Suriye Halep nüfusuna kayıtlı olan EYMEN MUHAMMED hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet
suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 23/12/2014 tarih ve 2014/1307 Esas 2014/1329 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.
242

—————

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Meryem oğlu, 1966 Halep
doğumlu Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan ABDÜLCEMİD HALAF hakkında 5607 sayılı
Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 23/12/2014 tarih ve
2014/1304 Esas - 2014/1332 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.
244

—————

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Ali ve Vahide oğlu, 1981 Halep doğumlu
Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan ENES HAMİS hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet
suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 23/12/2014 tarih ve 2014/1316 Esas 2014/1331 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.
245

—————

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Fattum oğlu, 1959 Halep
doğumlu Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan AHMED HASSE hakkında 5607 sayılı Yasaya
Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 23/12/2014 tarih ve 2014/1313
Esas - 2014/1330 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.
246
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmet ve Hatice oğlu, 1978 doğumlu Suriye Halep nüfusuna kayıtlı olan MUSTAFA AHMET EFENDİ hakkında 5607 sayılı Yasaya
Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 14/10/2014 tarih ve 2014/728
Esas 2014/1015 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.
247

—— • ——

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2012/243
Karar No : 2014/275
Müşteki : HASAN CEYLAN
Katılan
: CELAL ÇOŞKUNÇAY - NAZMİ POSLU
Sanık
: RUSLAN MAKUSEF Hanofoviç ve Tanya kızı, 1974 Gürcistan doğumlu.
Gürcistan Nüf. kayıtlı
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan açık yargılama
sonunda sanık hakkında "Görevi Yaptırmamak için Direnme " suçundan TCK 265/1, 265/4, TCK
53/1-a, b, d, e ve TCK 53/1 -c maddeleri gereğince 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, ancak
tüm aramalara rağmen sanığın bulunamadığı kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla,
7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hükmün özetinin RESMİ
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE,
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılmasına, tebliği tarihinden
itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi
dışında olması halinde temyiz talebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile
Yargıtay yolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.
241

—— • ——

Van 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2014/482
Karar No : 2014/702
Sanık
: Samet ÖZBEK, Fettah ve Şahbibi oğlu, 1991 Tahran doğumlu
AFGANİSTAN Uyruklu.
Kullanmak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak suçundan
Mahkememizin 14.11.2014 tarih ve 2014/482 Esas, 2014/702 Karar sayılı ilamı ile sanık
hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda; sanığın eylemine uyan ve lehine
olan TCK.nun (18.06/2014 tarih ve 6545 sayılı Kanunun 68. maddesi ile başlığıyla
değiştirilmeden önceki) 191/1.maddesi TCK.nun.62/1,53,6545 Sayılı Yasanın 85.maddesi ile
5320 sayılı kanuna eklenen geçici 7/2.maddesi, CMK.231/5. maddesi gereğince Hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına, sanığın 5271 sayılı CMK.nun 231/8.maddesi gereğince 5 Yıl
süre ile Denetim süresine tabi tutulmasına dair verilen karar, sanığın yokluğunda verilmiş olduğu ,
sanığın Afganistan uyruklu olması nedeniyle tebliğ yapılamadığından, işin daha fazla
sürüncemede kalmaması bakımından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri
gereğince Resmi Gazete'de ilan edilmek suretiyle tebliğine, aynı Kanunun 31. maddesi gereğince
ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın sanığa yapılmış sayılacağına, ilan masrafının
sanıktan alınacağına dair ilanen tebliğ olunur.
476
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Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2013/296
Karar No : 2013/430
Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesince yukarıda esas ve karar numarası yazılı kamu davası
dosyasında; Sanık Joumaa ve Badrıa oğlu, 1988 doğumlu, Suriye Devleti nüfusuna kayıtlı olan
Ibrahım Haj Hanzal hakkında kaçakçılık suçu nedeniyle açılan kamu davasında, mahkememizin
28.05.2013 tarih ve 2013/296 esas 2013/430 karar sayılı ilamı 6000 TL. Adli para cezası ceza ile
birlikte 80 TL. Adli para cezası verildiği gerekçeli kararın Adalet Bakanlığının Uluslararası
Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğünün 10.09.2012 tarih ve 2009/34601/80277 sayılı
yazılarında da belirtildiği üzere ve Suriye Devletindeki mevcut durum nedeniyle her türlü
yardımlaşma taleplerine ara verildiğinden dolayı, 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 1412 sayılı
CMK.nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde sanıklar tarafından
mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda
bulunularak temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
638

—————

Esas No : 2007/13
Karar No : 2014/1047
Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesince: Ahmet ve Fidan oğlu, 1975 D.lu, Suriye Devleti
nüfusuna kayıtlı olan Muhammet Ahmet ve Fatma oğlu, 1964 D.lu, Suriye Devleti nüfusuna
kayıtlı Ahmet Ali Kaçakçılık (4926 S.Y.M.) suçu nedeniyle açılan kamu davasında,
mahkememizin 30.12.2014 tarih ve 2007/13 esas 2014/1047 karar sayılı ilamı ile Zamanaşımı
nedeniyle düşme kararı verildiği gerekçeli kararın Adalet Bakanlığının Uluslararası Hukuk ve Dış
ilişkiler Genel Müdürlüğünün 10.09.2012 tarih ve 2009/34601/80277 sayılı yazılarında da
belirtildiği üzere ve Suriye Devletindeki mevcut durum nedeniyle her tünü yardımlaşma
taleplerine ara verildiğinden dolayı, tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın
28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMK.nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde sanıklar tarafından
mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda
bulunularak temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
639

—————

Esas No : 2013/299
Karar No : 2013/432
Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesince yukarıda esas ve karar numarası yazılı kamu davası
dosyasında; Sanık Mohamad Hanıf ve Zınab oğlu, 1987 D.lu, Suriye Devleti nüfusuna kayıtlı
olan Khalıl Khalıl hakkında kaçakçılık suçu nedeniyle açılan kamu davasında, mahkememizin
28.05.2013 tarih ve 2013/299 esas 2013/432 karar sayılı ilamı 6000 TL. Ve 80 TL. Adli para
cezası verildiği gerekçeli kararın Adalet Bakanlığının Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel
Müdürlüğünün 10.09.2012 tarih ve 2009/34601/80277 sayılı yazılarında da be1irtildiği üzere ve
Suriye Devletindeki mevcut durum nedeniyle her türlü yardımlaşma taleplerine ara verildiğinden
dolayı, 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 1412 sayılı
CMK.nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde sanıklar tarafından
mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda
bulunularak temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
640
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Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2013/166
Karar No : 2014/85
Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan sanık Bulgaristan
uyruklu Ahmet ve Zülfikar oğlu, 07.08.1952 Plovdıv D.lu. Igriste Kubrat Sk. No: 123-PlovdıvBulgaristan adresinde oturur STEFAN IVANOV BOZOV hakkında yapılan yargılama sonunda;
sanığın 5607 sayılı Yasanın 3/1, 5237 sayılı Yasanın TCK. 61 ve 52/2 maddeleri gereğince 1 Yıl
Hapis ve 240,00.-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında hüküm olunan hapis
cezasının iki yılın altında olup, sanığın adli sicil kayıtları itibariyle daha önceden kasıtlı bir suçtan
mahkum edilmemiş olması, kişilik özellikleri itibariyle yeniden suç işlemeyeceği kanaatine
varıldığından 5728 sayılı Yasa ile değişik 5271 sayılı CMK.'nın 231/5 maddesi gereğince
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, hakkında hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar verilen sanığın 5560 sayılı Yasa ile değişik 5271 sayılı CMK.'nun 231/8
maddesi gereğince Beş (5) yıl süreyle denetime tabi tutulmasına, sanığın bu süre içinde takdiren
herhangi bir yükümlülük altına alınmasına yer olmadığına, sanığın denetim süresi içinde kasten
yeni bir suç işlemediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılmasına ve
sanık hakkındaki davanın DÜŞÜRÜLMESİNE, Sanık Stefan Ivanov BOZOV üzerinde yakalanan
20 adet Ego-Ce 4 elektronik sigara, 10 adet markasız sıvı nikotin ve 20 adet markasız USB şarj
cihazının TCK.nun 54/1 maddesi gereğince MÜSADERESİNE, dair verilen hükmün tebligat ve
yazışmalara rağmen STEFAN IVANOV BOZOV' a tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
3 - İlan masrafının sanıktan alınmasına, ilanın bir suretinin mahkeme ilan tahtasında ilan
edilmesine karar verilmiş olup, ilan olunur.
929
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
KESTART YAĞI ALIMI YAPILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 50.000 Kg Kestart Yağı alımı kapalı zarf ile
teklif alma yoluyla ihale edilecektir.
2 - İhale 12.03.2015 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı
salonunda yapılacaktır.
3 - İhale ile ilgili şartname 50 (Elli) TL bedelle Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve
Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
4 - Nihai teklifler en geç 12.03.2015 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız
Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.
5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
5 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.
6 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye
katılamazlar.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy / ANKARA
Tel: 0 312 397 33 65/ 66 Faks: 0 312 397 33 71/74
1435/1-1
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BORULU TİP EŞANJÖR APARATLARINDAKİ BORULARIN, İÇ CİDARLARINDAKİ
KİRLİLİKLERİN BASINÇLI SU JETİ MAKİNESİ İLE TEMİZLENMESİ İŞİ
İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Borulu Tip Eşanjör Aparatlarındaki Boruların, İç Cidarlarındaki Kirliliklerin Basınçlı Su
Jeti Makinesi İle Temizlenmesi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt No: 2015/15964
1 - İdarenin
a) Adresi
: Beşyüzevler Mah. Adana Yolu Üzeri 9. Km Seker
Sk. 42310 Ereğli/KONYA
b) Telefon ve Faks Numarası
: 332 7345930-36 - 332 7345938
c) Elektronik Posta Adresi
:
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
:
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: 50.574 adet boru temizliği (ekte gösterilmiştir)
(Ayrıntılı bilgi ihale dokümanındadır.)
b) Teslim Yeri
: Ereğli Şeker Fabrikası, Fabrika binası
c) Teslim Tarihi
: İşe başlama tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: Ereğli Şeker Fabrikası
b) Tarihi ve Saati
: 04.03.2015 - 14:30
4 - İhalemiz şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve kdv
dahil 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur
7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
8 - İstekliler tekliflerini, hizmet kalem - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle hizmet kalemi-kalemleri için teklif
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim
günüdür.
11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı
kanunlara tabi değildir.
Ek: Temizliği yapılacak boruların miktarı ve özellikleri aşağıda belirtilmiştir
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aparat
Isıtma
Miktarı
Adı
Yüzeyi
(Adet)
2
(m )
I. Tephir
2500
1
II. Tephir
2000
2
III. Tephir
2000
2
IV. Tephir
1500
1
V. Tephir
1100
1
II. Sat. Isıt.
390
2
Kir. Ham Şer. Isıt. Muhtelif
5
Vakum Brüde Isıt.
275
3
Sirkülasyon Isıt.
150
2
Sulu Şerbet Isıtıcısı Muhtelif
3

Boru

Ebadı (mm)
Dış Çapxİç
ÇapxBoy
35x32x4000
35x32x3200
35x32x3200
35x31x3200
35x31x3200
35x31x5000
35x31x5000
35x32x5000
35x31x4000
35x31x5000

Toplam
Boru
Miktarı
Malzemesi
(Adet)
AISI 304 L
6440
6440
AISI 304 L
6440
12880
AISI 304 L
6440
12880
St 37
5120
5120
St 37
3484
3484
St 37
806+740 1546
St 37
Muhtelif 3420
AISI 304 L
704
2112
St 37
392
784
St 37
Muhtelif 1908
Genel Toplam: 50574
1380/1-1
Miktarı
(Adet)
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu

MAMAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
ŞAFAKTEPE MAHALLESİ 125.
SOKAK NO:5
06340

İl/İlçe

ANKARA/MAMAK

Tel-Faks

0 (312) 319 18 23

E-Mail

mamak@.meb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

ÖZLEM ÇINAR
MUTLU MAHALLESİ 398.

Adresi

CADDE 201/3
MAMAK/ANKARA

T.C. Kimlik No.

40015703572

Vergi Kimlik/

YOK

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

YOK

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

YOK
7. Yasaklamanın

Ay

( )

Yıl

(1)

Dayanağı ve
Kapsamı
c-2886 DİK

a-4734
KİK

( )

b-4735
KİSK

( )

(X) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

(X) 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.
1489/1-1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Sayfa

BAKANLAR KURULU KARARI
2014/7040 Bursa İli, Yenişehir İlçesinde Tesis Edilecek Yenişehir TSE Otomotiv
Test Merkezinin Yapımı Amacıyla Belirtilen Taşınmazların Türk
Standardları Enstitüsü Tarafından Acele Kamulaştırılması ile
7/4/2014 Tarihli ve 2014/6090 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

1

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Maliye Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine
Dair Tezkere

8

YÖNETMELİKLER
— Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
–– Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle
Atanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bitlis Eren Üniversitesi Pomza ve Perlit Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–– İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kastamonu Üniversitesi Toplum ve Kadın Araştırmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği

9
10
12
16
18
19

YARGI BÖLÜMÜ
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 19/2/2015 Tarihli ve 219 Sayılı Kararı ve Eki 140/I
Sayılı Genelge Yurt İçi Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esasları
–– Yüksek Seçim Kurulunun 19/2/2015 Tarihli ve 220 Sayılı Kararı ve Eki 140/II
Sayılı Genelge Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul ve
Esasları
DÜZELTME Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili
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
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

23
33
38
39
43
45
47

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr

