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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVANS VERME İŞLEMLERİ 

HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii

Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde avans verme

işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim

Şirketi Genel Müdürlüğünün; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002

tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında yapacağı alımlarda avans verme iş-

lemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim

Şirketi Esas Sözleşmesinin 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İdare: Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,
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b) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, mu-

hasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek

hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim,

fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hiz-

metlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri, 

c) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

ç) Yapım: Bina, karayolu, demiryolu, köprü, tünel, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı,

haberleşme ve enerji nakil hattı, enerji santrali, toprak ıslahı, taşkın koruma gibi her türlü inşaat

işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon,

çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini, 

d) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

ifade eder.

Mal alımlarında avans verme

MADDE 5 – (1) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı idari şart-

namede ve sözleşmede belirtilir.

(2) Sözleşmenin imzalanmasından sonra, yüklenicinin yazılı isteği üzerine, verilecek

avansla aynı miktarda ve kesin teminat mektubu ile aynı süreli, Kamu İhale Kurumu tarafından

belirlenen kapsam ve şekle uygun avans teminat mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç

edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler karşılığında

avans verilebilir.

(3) Yüklenicilere yüklenme tutarının yüzde 30'una kadar avans verilebilir. Bu oranın

üzerinde avans verilmesini zorunlu kılan durumlarda; Yönetim Kurulu Kararı ile aşan kısım

için T.C. Merkez Bankasının avans işlemlerine uyguladığı faiz oranı üzerinden faiz alınmak

kaydıyla, yüklenme tutarının yüzde 50’sini aşmamak üzere belirlenecek oranda avans verile-

bilir.

(4) Hangi sebeple olursa olsun avansın zamanında verilmemesinden dolayı yüklenici,

İdareden hiçbir şekilde süre uzatımı, tazminat ve benzeri taleplerde bulunamaz.

(5) İdare; iş programının aksaması halinde, mahsubu yapılmamış avansı veya bakiyesini

bu hali takip eden ilk hakedişten defaten kesmeye, bu yetmediği veya hakedişi bulunmadığı

takdirde avans teminatını nakde çevirmeye her zaman yetkilidir.

(6) Avans mahsup oranının, avans verilme oranından yüzde kaç oranında fazla olacağı

sözleşmede belirtilir.

(7) Mahsup işlemi, sözleşme bedeli esas alınarak hesaplanan her bir hakediş tutarından

avans mahsubu oranında kesinti yapılması suretiyle gerçekleştirilir ve mahsup edilen tutar

kadar avans teminatı iade edilir.

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                    2 Mart 2015 – Sayı : 29283



(8) Mahsup işlemlerinin sonunda avans bakiyesi kalmışsa, bu tutar son geçici hakediş-

ten avans mahsup oranına bakılmaksızın tamamen kesilir. Hakediş tutarı yetmediği takdirde,

aradaki farkın yüklenici tarafından otuz gün içinde nakden ödenmemesi halinde avans teminatı

nakde çevrilerek mahsup edilir.

(9) İşin tasfiye edilmesi halinde yüklenici, tasfiye kabul tarihinden itibaren otuz gün

içinde avans bakiyesini nakden ödemek zorundadır. Bu süre sonunda ödeme yapılmadığı tak-

dirde avans teminatı nakde çevrilmek suretiyle avans bakiyesi mahsup edilir.

(10) Verilen avans hiçbir şekilde başkalarına devir veya temlik edilemez.

(11) Avans teminatları haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Hizmet alımlarında ve yapım işlerinde avans verme

MADDE 6 – (1) Hizmet alımları ve yapım işlerine ilişkin avans verme işlemlerinde

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri

ve ilgili ihale dokümanları uygulanır. 

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii

Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Işık Üniversitesinden:

IŞIK ÜNİVERSİTESİ TEMEL VE UYGULAMALI PSİKOLOJİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Işık Üniversitesi Temel ve Uygulamalı

Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç, faaliyet alanı ve yönetimine ilişkin usul

ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1)  Bu Yönetmelik, Işık Üniversitesi Temel ve Uygulamalı Psikoloji Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve organların çalışma

şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim Başkanlıkları: Merkezin Birim Başkanlıklarını,

b) Merkez: Işık Üniversitesi Temel ve Uygulamalı Psikoloji Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Işık Üniversitesi Rektörünü,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin Fen Edebiyat ve İktisat  Fakültelerinin

ilgili birimleri ile işbirliği ve disiplinler üstü ve arası yürütülecek olan sosyal politikaların bi-

çimlendirilmesi, ruh sağlığını destekleyecek yaşam becerileri eğitiminin ve sosyal farkındalık

programlarının tasarlanarak uygulanması, bu bağlamda ulusal ve uluslararası kurum ve kuru-

luşlarla müşterek çalışmalar yürütülmesi için diğer üniversiteler de dahil olmak üzere, özel ve

tüzel kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları konularda evrensel düzeyde uygulama ve araş-

tırma yaparak örgün ve yaygın eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak ve Üniversite dışındaki

kuruluşlarla müşterek çalışma ortamı sağlamayı gerçekleştirmektir.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sosyal farkındalık ve sorumluluk geliştirici, ruh sağlığı ve yaşam becerilerini des-

tekleyici, çeşitli sosyal ve psikolojik hizmet politikalarının oluşturulmasına temel teşkil edecek

konularda farklı disiplinlerden aynı konuda araştırma yapan bilim insanı ve uzmanları bir araya

getirerek sosyal bilim ve psikoloji ile ilgili kurumların ve diğer akademik enstitülerin de katıl-

dığı ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme projeleri oluşturulmasını, yürütülmesini ve

yayın yapılmasını sağlamak.

b) Psikoloji ve sosyal sorumluluk konularında ulusal ve uluslararası düzeyde seminer,

konferans, kongre, sempozyum gibi çeşitli bilimsel toplantılar ve eğitim programları ile kurslar

düzenlemek.

c) Psikoloji ve sosyal farkındalık alanında yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla

işbirliği yapmak.

ç) İlgili kurumlarla birlikte, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve da-

nışmanlık hizmeti vermek.

d) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Birim Başkanlıkları.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği, Merkezin araştırma

ve uygulama alanlarında çalışmaları bulunan birimlerin öğretim üyeleri arasından, Rektör ta-

rafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün

önerisi üzerine; Müdüre, çalışmalarında yardımcı olmak için ilgili birimlerde görevli öğretim

elemanları arasından bir kişi Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür

Yardımcısı aynı usulle değiştirilebilir.

Müdürün görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından

ve sonuçlarının alınmasından Rektöre  karşı sorumludur.

(2) Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin

bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır. Merkez çalışmalarının ge-

rektirdiği görevlendirmeleri yapar. Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde, Merkezin genel

durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre

sunar. Müdür, görevinden ayrılacağı hallerde yardımcısını vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla

sürerse, yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi

sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında Müdür Yardımcısı ve birim

başkanlarından oluşur. Yönetim Kurulu akademik bir organ olup, merkezin eğitim, öğretim,

bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim

Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır.

Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
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b) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konu-

larındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

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

bunların görevlerini düzenlemek.

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar

almak.

d) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Merkez birimleri

MADDE 12 – (1) Merkez bünyesinde Merkezin amaç ve faaliyet alanları doğrultusunda

çalışmalarda bulunmak üzere birimler oluşturulabilir. Birimler Yönetim Kurulu tarafından oluş-

turulur. Birim başkanları Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üni-

versitenin ilgili birimlerinde görev yapan öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendi-

rilir. Birim başkanlarının görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlar ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

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

—— • ——
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep

Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki dördüncü

fıkra eklenmiştir.

“(3) Öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından aldıkları derslerden muaf sayı-

labilmeleri için; muafiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun, 26 ncı maddede

belirlenen harf notlarından en az CC harf notu veya karşılığı olması gerekir. Ancak öğretim

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                    2 Mart 2015 – Sayı : 29283



programlarında başarılı/başarısız olarak değerlendirilen ders/derslerden başarılı olanlar, en az

CC harf notu veya karşılığı aranmadan, muaf sayılırlar. Öğrencilerin daha önceki öğrenimle-

rinde almış olduğu derslerden muafiyet hakkı verilenlerin notları  transkriptlerinde gösterilir

ve akademik ortalamaya dahil edilir.”

“(4) Öğrencinin bir üst sınıfa intibakının yapılabilmesi için mesleki zorunlu derslerin

tümünden 26 ncı maddede belirlenen harf notlarından en az CC harf notu veya karşılığı notu

olması gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Harf notları ve açıklamalarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Harf notları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir.

b) Öğrencinin başarı durumuna ilişkin yukarıda belirtilen harfli başarı notlarıyla ilgili

esaslar aşağıda gösterilmiştir.

1) AA, BA, BB, CB ve CC  başarılı harf notlarıdır. Ancak bir yarıyıla ait akademik not

ortalaması 2.00 ve üstü olan  öğrenciler o yarıyılda DC harf notu aldıkları sadece ortak zorunlu

derslerden başarılı sayılırlar.

2) DC, DD, FD ve FF başarısız harf notlarıdır. 

3) G harf notu, kredisiz dersler ile beden eğitimi ve güzel sanatlar derslerinden başarılı

olan öğrencilere verilir ve ortalama hesaplarına katılmaz.

4) K harf notu, kredisiz dersler ile beden eğitimi ve güzel sanatlar derslerinden başarısız

olan öğrencilere verilir ve ortalama hesaplarına katılmaz.

5) S harf notu, bir yarıyıldan daha uzun süren ve başarılı olarak sürdürülen bitirme ça-

lışması ve proje dersi için verilir.

6) D harf notu, derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememiş, de-

vamsızlık nedeniyle o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili

dersleri için kullanılır ve öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birisini alan öğrenci

o dersi başarmış sayılır. Sadece ortak zorunlu derslerde DC notunu alan öğrencinin bu dersten

başarılı sayılabilmesi için yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 veya üzeri olması gerekir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Sakarya Üniversitesinden:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ELEKTROMANYETİK UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Elektromanyetik Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaç, kuruluş, yönetim ve işleyiş yapısı ile çalışma şekline

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Üniversitesi Elektromanyetik Uygulama ve

Araştırma Merkezinin çalışma şekline, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organ-

larının görevlerine 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 mad-

desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (SEMAM): Sakarya Üniversitesi Elektromanyetik Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/11/2013 28826

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                    2 Mart 2015 – Sayı : 29283



ç) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Sakarya Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları aşağıda sayılan konularda çalışmalar yapmaktır.

a) Elektromanyetik alanlar ile ilgili dallarda her türlü araştırmayı yapmak ve bunları

yayınlamak.

b) Elektromanyetik alanlar ve uygulamaları konusunda gerek yurt içi gerekse yurt dışı

benzer enstitü, merkez ve üniversitelerle işbirliği yapmak; ulusal ve uluslararası kuruluşlara

üye olmak ve Merkezi temsil etmek.

c) Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak her kademeden elektromanyetik alanlar

ile ilgili çalışan personele, elektromanyetik uygulamaları, elektromanyetik radyasyon azaltımı

gibi konularda kurslar düzenlemek ve sertifikalandırma sınavları yapmak.

ç) Elektromanyetik uyumluluk test, ölçme ve araştırma laboratuvar kurup tarafsız kont-

rollük müessesesi olarak elektromanyetik alanlar ile ilgili her türlü ölçme ve testleri yapmak

ve bunlarla ilgili raporlar düzenlemek.

d) Türk endüstriyel elektrik-elektronik ürünlerinin uluslararası ticarette karşılaşılan Av-

rupa Topluluğu Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) direktifleri ile ilgili yapılmış teknik en-

gellerin aşılmasında Türk endüstrisine yardımcı olmak.

e) Elektromanyetik alanların endüstriyel, bilimsel, savunma sanayi, iletişim, güvenlik,

eğitim alanlarındaki uygulamalarına ışık tutmak ve sorunlarını çözmek; danışmanlık yapmak.

f) Elektromanyetik kirlilik ile ilgili olarak toplumun, sanayinin, kamu kurumları ve özel

firmaların ihtiyacı olan her türlü eğitimi yapmak.

g) Elektromanyetik alanlar ile ilgili dokümantasyon merkezi kurmak.

ğ) Elektromanyetik alanlar ile ilgili araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama pro-

jeleri yapmak, bu konulardaki çalışmalara katılmak, desteklemek ve kontrol etmek.

h) Elektromanyetik alanlar ve uygulamaları konusunda ulusal ve uluslararası seminer,

sempozyum, kongre ve konferanslar düzenlemek.

ı) Elektromanyetik alanlar ile ilgili, laboratuvar kurma ve yeterlik belgesi verme, kalite

sistemi oluşturma; akreditasyon, test ve ölçüm  cihazları yapım ve bakımı ile ilgili hizmetler

vermek. 
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i) Elektromanyetik alanlarla ilgili standart ve mevzuatın hazırlanmasında yardımcı ol-

mak veya bizzat hazırlamak; bu konuda Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-

lığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

gibi  kurumlarla işbirliği yapmak.

j) Ulusal Elektromanyetik Kirlilik Bilgi Ağı (UEMBA) kurmak.

k) Gerek yurt içinden resmi ve özel ve gerekse yurt dışından Merkezden istenecek diğer

hizmetleri yapmak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin Mühendislik Fakültesi veya Teknik Eğitim Fa-

kültesinden konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlen-

dirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdür iki müdür yardımcısını doğrudan görevlendirebilir ve Rektörün bilgisine su-

nar. Müdür görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve

vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. 

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim ve Danışma kurullarını toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek.

b) Merkezin, Merkeze bağlı ihtisas gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin ça-

lışmasını sağlamak.

c) Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma program taslağını ve

bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Merkezi temsil etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ile konu ile ilgili öğretim

üyeleri arasından Müdürün önerdiği adaylar içinden Rektör tarafından görevlendirilen iki üye

olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten

üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevden ayrılan üyenin yerine, kalan

süreyi tamamlamak üzere aynı usulle başka bir üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır

ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. 
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) İhtisas gruplarının kuruluş ve çalışma ilkelerini belirlemek.

c) Üniversitedeki fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, bölümler ve diğer birimler ara-

sında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller hazırla-

mak.

ç) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek, bir önceki yıla ait

çalışma raporu ile değerlendirme sonuçlarını Rektöre sunmak.

d) Müdür ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın

çalışma programını hazırlamak.

e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini

saptamak.

f) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerilerini incelemek ve uygun bulduğu takdirde

Rektörün onayına sunmak.

g) Kurslara ve özel uzmanlık kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim programlarına

katılanlara verilecek sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek ve Senatoya sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde elektro-

manyetik ile ilgili konulardaki uzmanlar ile kamu ve özel sektör kuruluşlarında konusunda

kendisini kanıtlamış kişiler arasından Yönetim Kurulunca belirlenen ve Rektör tarafından onay-

lanan üyelerden meydana gelir. Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmalarına yön vermek, eleştiri ve öneri-

lerde bulunmaktır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir. 

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır. 

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/7/2013 tarihli ve 28694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü

Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci

fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir. 

“b) Doktora programına başvurabilmek için yabancı uyruklu öğrencilerde yabancı dil

şartı aranmaz. Bütünleşik doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adayların; lisans

mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3,15 veya muadili bir puan olması gerekir.”

“f) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının başvuruları, son beş yılda yurt dışında

ikamet ettiklerini belgelendirmeleri halinde yabancı uyruklu adayların başvuruları gibi değer-

lendirilir ve sonuçlandırılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Üniversitedeki enstitülerin bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim

kurumunun enstitülerine bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan ba-

şarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğrencinin yatay

geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden başarılı ol-

ması gerekir. Ders dönemini tamamlayarak gelen öğrenciler, anabilim-anasanat dalının önerisi

ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla ders alabilirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi asgari dört yarıyıl (iki yıl), azami

altı yarıyıldır (üç yıldır). Ancak özel öğrenci statüsünde en az bir dönem ders alan öğrenciler

asgari üç yarıyılda programı tamamlayabilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye meslekî konuda bilgi kazandır-

mak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans

programı ikinci öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak ko-

şuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz

olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda

dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Senato

tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı

uygulanabilir. İkinci öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir.

Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.
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b) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi asgari üç yarıyıl, azami altı ya-

rıyıldır.

c) İlk iki dönemden sonra dönem projesi hazırlama aşamasına geçilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler

için asgari sekiz yarıyıl (dört yıl), azami ise oniki yarıyıl (altı yıl); lisans derecesi ile kabul edi-

lenler için asgari on yarıyıl (beş yıl), azami ise onsekiz yarıyıl (dokuz yıl) olup, uygulamaya

ilişkin düzenlemeler konusunda Senato yetkilidir. Ancak özel öğrenci statüsünde en az bir dö-

nem ders alan öğrenciler asgari yedi yarıyılda programı tamamlayabilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Anabilim/anasanat dallarında aynı programlarda aynı isim ve içerikli birden fazla

ders açılamaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b), (c), (ç) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Tezsiz yüksek lisans programındaki bir öğrenci, dönem projesini kendisine tanınan

süre içinde, ilgili enstitünün dönem projesi yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak ilgili ana-

bilim dalına sunar. Anabilim dalı akademik kurulu, sunulan dönem projelerini değerlendirerek

salt çoğunlukla başarılı/yeterli gördüklerini üç iş günü içinde ilgili enstitüye bildirir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü

Yıl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü madde-

sinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Bir öğrencinin bir yarıyılda alacağı AKTS kredi miktarı 30’dur. Ancak öğrencinin

akademik başarı durumuna göre bu miktar 40’a kadar çıkabilir. Başarının değerlendirilmesi ve

alınacak AKTS miktarı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/7/2013 28694

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/12/2013 28859
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “CC” iba-
resi “DD” olarak değiştirilmiştir.              

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

—— • ——
Zirve Üniversitesinden:

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/10/2010 tarihli ve 27732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirve
Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin
birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir dönemde aldığı derslerin AKTS toplamı
değeridir. Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait olan ders yüküne normal ders yükü, kayıt ol-
duğu derslerin tümüne ise yarıyıl ders yükü denir. Yarıyıl ders yükü, 30 AKTS olan normal
ders yükünün bir buçuk katını geçmemek koşuluyla danışmanın onayıyla belirlenir. Ders yükü
hesabında, derslerin AKTS değeri esas alınır.”

“(4) Üçüncü yarıyıl başından itibaren, alt yarıyıllardaki tüm derslerini başarı ile tamam-
lamış olan ve GANO’ları 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler, üst yarıyıllara ait derslerden bir
tanesini, GANO’ları 3.50 ve daha üzeri olan öğrenciler ise üst yarıyıllara ait derslerden iki ta-
nesini danışmanın uygun görmesi şartıyla alabilirler. Normal ders yükünü tamamlayamayan
öğrenciler danışmanın uygun görmesi şartıyla 30 AKTS’ye kadar üst yarıyıllara ait derslerden
alabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır. 

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/1/2013 28545

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 4/11/2013 28811
2- 28/8/2014 29102

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/10/2010 27732

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 9/10/2011 28079
2- 29/4/2012 28278
3- 20/1/2014 28888
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PAZARTESİ ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

2 Mart 2015 

PAZARTESİ 
Sayı : 29283 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/909 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Faik ve Leman oğlu 1991 D.lu Halep/SURİYE 

Nüf. Kayıtlı olan MUHAMMET YAKUP hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu 

davasında mahkememizin 02/12/2014 tarih ve 2014/909 esas, 2014/1264 karar sayılı ilamı ile 

sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80,00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan 

kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık 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 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 825 

————— 
Esas No : 2014/923 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Hasan ve Fatma oğlu 1970 D.lu 

Halep/SURİYE Nüf. Kayıtlı olan ABDULAZİZ TEPŞO hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 11/12/2014 tarih ve 2014/923 esas, 2014/1327 karar sayılı 

ilamı ile sanın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık 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 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 826 
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Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2014/985 
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Fesad ve Ayşe oğlu 1974 D.lu Halep/SURİYE 

Nüf. Kayıtlı olan MAHMUD KURDİ hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu 
davasında mahkememizin 13/01/2015 tarih ve 2014/985 esas, 2015/12 karar sayılı ilamı ile 
sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan 
kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık 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 1412 sayılı 
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 839 

————— 
Esas No : 2014/957 
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ali ve Sultan oğlu 1974 D.lu Hasek/SURİYE 

Nüf. Kayıtlı olan MUHAMMED SALİH hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu 
davasında mahkememizin 13/01/2015 tarih ve 2014/957 esas, 2015/13 karar sayılı ilamı ile 
sanığın 10 ay hapis ve 80.00 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına, verilen hapis cezasının 
ertelenmesine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince 
Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık 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 1412 sayılı 
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 840 

————— 
Esas No : 2014/878 
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Yunus ve Aliye oğlu 1978 D.lu Halep/SURİYE 

Nüf. Kayıtlı olan ABDULBAS HACI hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu 
davasında mahkememizin 25/12/2014 tarih ve 2014/878 esas, 2014/1451 karar sayılı ilamı ile 
sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan 
kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Sanığın müdafisi olan Av. Mehmet Cesur SAÇAN'ın müdafilikten istifa ettiğinden bu 
hususunda kendisine tebliği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık 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 1412 sayılı 
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 841 

—— • —— 
Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Sayı : 2014/466-2015/14 E/K 
Reyhanlı 2 Asliye Ceza Mahkemesince; Mohamed ve Absıya oğlu, 1989 Edlıb D.lu 

Suriye Nüfusuna kayıtlı olan BELAL DOUDI hakkında yüzüne karşı 6136 s. Yasaya muhalefet 
suçundan beraat kararı ve adli emanetin kararın kesinleşmesinden itibaren sanığa iadesine karar 
verildiği, verilen bu kararın adli emanetin iade kısmı yönünden Reyhanlı Cumhuriyet Savcısı 
(139807 ) tarafından temyiz edildiği, temyiz isteminin süresinde yapılmamasından dolayı 
mahkememiz tarafından reddine dair ek karar verildiği, Reyhanlı Cumhuriyet 
Başsavcısı(139807)'nın talebi üzerine dosyanın kanun yararına bozmaya gönderildiği ve Yargıtay 
8. Ceza Dairesinin 09/09/2014 tarih, 2014/20998 esas, 2014/18926 karar sayılı bozma ilamı 
üzerine adli emanetin müsaderesine yönelik kararın bozulduğu ve dosyanın yargılamasının 
mahkememizin 2014/466 esas sayılı dosyası üzerinden devam ederek suç unsuru olan adli 
emanetin 2013/705 sırasında kayıtlı emanet eşyalarının TCK.nın 54. maddesi uyarınca 
müsaderesine karar verildiği, 

Verilen müsadere kararının yabancı uyruklu olan ve Türkiye'de sabit ikameti bulunmayan 
sanığa adresinin bilinmediğinden tebliğ edilemediği anlaşılmış, tebligat kanuna göre ilanen 
yapılması gerektiği anlaşıldığından 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen 
tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK'nun 
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 842 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Sayı : 2014/724-2015/14 E K 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mohamad ve Fatıma oğlu 1993 Edlip D.lu 

Suriye Ülkesi Nüfusuna kayıtlı olup halen aynı adreste ikamet eden İSMAİL OMAR hakkında 

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında 

mahkememizin 08/01/2015 tarih ve 2014/724 esas, 2015/14 karar sayılı ilamı sanık hakkında 

5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/18 maddesi uyarınca neticeten 2 YIL 6 AY hapis ve 

80-TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 

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

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK'nun 

310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 843 

————— 
Sayı : 2014/832-2015/26 E K 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mohamad ve Ghada oğlu 1995 Aleppo D.lu 

Suriye Ülkesi Nüfusuna kayıtlı olup halen aynı adreste ikamet eden ASHRAF ASAAD hakkında 

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında 

mahkememizin 08/01/2015 tarih ve 2014/832 esas, 2015/26 karar sayılı ilamı sanık hakkında 

5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 maddesi uyarınca neticeten 10 ay hapis ve 80-TL 

Adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen kısa süreli hapis cezasının 1 yıl süreyle 

ertelenmesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 

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

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK'nun 

310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 844 

—— • —— 
Büyükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/1457 

Davacı : K.H 

Sanıklar : 1 - MURAT JARAYEW, Besimowiç ve Gülçera oğlu 1990 Türmenabat 

doğumlu 

  2 - ALISHER YUMAKULIYEV, Atahanowiç ve Nazira oğlu, 1994 

Türmenabat doğumlu 

Suç : Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak 

Suç : 24/l1/2013 

Suç : İSTANBUL/ESENYURT 

Karar Tarihi : 28/10/2014 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında mahkememizde yapılan yargılama 

sonunda; sanıkların kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçunu işlediklerinden 

bahisle cezalandırılmaları için kamu davası açılmış sanıklardan Alısler Yumakulıyev hakkında 

cezalandırılmasını gerektirir her türlü şüpheden uzak kesin somut yeterli delil elde 

edilmediğinden BERAATİNE, Sanık Murat Jarayew hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde 

satın aldığı, bulundurduğu anlaşılmakla eylemine uyan TCK'nın 191/2 maddesinin ikinci cümlesi 

uyarınca DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN uygulanmasına dair yokluğunda verilen 

karar, adresleri belirlenemediğinden sanıklara tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Kanunun 

28. maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılmasına ve ilanın resmi gazetede yayımlanmasından 

itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan TEBLİGAT YERİNE 

GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 848 
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Bitlis Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/532 

Karar No : 2014/562 

Davacı : K.H. 

Müşteki : MURAT AKBABA, Bahattin ve Fatma oğlu, 27/06/1982 VAN 

doğumlu. VAN, TUŞBA, Alabayır nüfusunda kayıtlı. Hüsrev Paşa 

Mah. Çam Sitesi Yunus Apt Kat 4 No 17 Merkez/ BİTLİS 

adresinde oturur. Bitlis İl Emniyet Müdürlüğünde Görevli Plis 

Memuru Merkez/ BİTLİS. TC No: 49393177104 

Müşteki : FERHAT OGAR, Osman ve Susan oğlu, 14/04/1982 IĞDIR 

doğumlu, IĞDIR, MERKEZ, Yedi Kasım Mah. nüfusunda kayıtlı. 

İl Emniyet Müdürlüğünde Polis Memuru Merkez/ BİTLİS 

adresinde oturur. . TC Kimlik No: 58927550900 

Müşteki : MAHMUT ÖZÇİMEN, Seyit ve Nazliye oğlu, 29/09/1981 

SEYDİŞEHİR doğumlu, KARAMAN, SARIVELİLER, Çevrekavak 

Köyü nüfusunda kayıtlı. Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü 

Merkez/BİTLİS adresinde oturur. Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü 

Merkez/BİTLİS TC Kimlik No: 20786793484 

Sanık : GURBET İRGE, Fayık ve Huriye kızı, 27/01/1983 VİRANŞEHİR 

doğumlu, BATMAN, BEŞİRİ, Bilek nüfusunda kayıtlı. Mahmut 

Bey Mah. Şenlik Sk. Kapı No: 20A Bağcılar Bağcılar/İSTANBUL 

adresinde oturur. TC Kimlik No: 40772070962 

Vekili : Av. MEZHER YÜREK, Cumhuriyet Cad. Pekhan İş Merkezi Kat: l 

No: 4 Tatvan / Bitlis 13200 Tatvan/ BİTLİS 

Suç : Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Bina İçinde Muhafaza Altına 

Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık 

Suç Tarihi/Saati : 03/06/2008 

Suç Yeri : BİTLİS/MERKEZ 

Karar Tarihi : 25/11/2014 

Yukarıda kimlik bilgileri ve suçu yazılı sanık Gurbet İrge hakkında Hırsızlık, Konut 

Dokunulmazlığını Bozma suçlarından dolayı mahkememizce verilen 2008/246 Esas, 2009/139 

Karar nolu kararda verilen cezaların 5271 sayılı CMK'nun 322/3 maddesi uyarınca ORTADAN 

KALDIRILMASINA 

Sanık Gurbet İrge hakkında Konut Dokunulmazlığını ihlal etme, Bina İçinde Muhafaza 

Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçlarından cezalandırılması için kamu davası 

açılmış ise de; müsnet suçları işlemediği sabit görüldüğünden 5271 sayılı CMK 223/2-b maddesi 

uyarınca BERAATİNE, 

Sanığın, kararın tebliğinden itibaren 7 günlük süre içerisinde talepte bulunması halinde, 

kararın kesinleşmesi üzerine önceki hükmün iptaline ilişkin verilen kararın gideri Devlet 

hazinesinden karşılanmak üzere Resmi Gazete'de ilanına karar verilmiştir. 665 

—— •• —— 
5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Askeri Savcılığından: 

Esas No : 2013/357 

Karar No : 2014/135 

İzin Tecavüzü suçundan şüpheli Hüseyin ve Hatice'den olma 21.04.1979 doğumlu 

Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi Tilkiler Köyü nüfusuna kayıtlı halen Nurettin Aydın Mah. 19. 

Cad. No: 24/A Pazarcık adresinde oturur Erdoğan SAZDİLİ (TCKN: 40456814844)'nin uzun 

aramalara rağmen bulunamadığından hakkında 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Askeri 

Savcılığının 25.09.2014 tarih ve 2013/357 - 2014/135 esas, karar sayılı Kovuşturmaya Yer 

Olmadığı'na dair karara tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde 5271 sayılı CMK'nın 

173'ücüncü 353 sayılı Kanunun 107. maddeleri gereğince Malatya 2'inci Ordu Komutanlığı 

Askeri Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. 525 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAHMİL TAHLİYE İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünün 2015 yılı tahmil tahliye işlerinin (haşhaş kapsülü, kimyevi maddeler ve 

her türlü malzemenin yüklenip boşaltılması, gerektiğinde bu işler için araç ve müteferrik işçi 

sağlanması, üretimden çıkan küspenin nakliyesi) yaptırılması ihale edilecektir. 

Açık eksiltme suretiyle yapılacak ihalede geçici teminatlarla birlikte verilecek diğer belge 

ve şartlar şartnamesinde belirtilmiştir. Söz konusu işin toplam muhammen bedeli 386.113,09 TL 

olup; İhale 10 Mart 2015 Salı günü saat: 15.00 de yapılacaktır. 

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 

100,-TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 

IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine iletişim 

bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek (0272 612 5667 numaralı faks gönderilmesi 

durumunda şartname kargo ile isteklilerin adresine gönderilecek ve bu konuda 0272 612 66 

62/9351 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.) 

İsteklilerin belirtilen gün ve saatte Bolvadin Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir. 

İşletmemizin yapacağı bu ihale TMO ihale yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

 1603/1-1 

————— 
ÜRETİMİN İLK AYAĞI OLAN KIRICI ÜNİTESİNE KAPSÜL  

VERİLMESİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünde (vardiyalı ve vardiyasız) üretimin ilk ayağı olan kırıcı ünitesine kapsül 

verme, depo temizlik işleri ve diğer işlerin 32 işçi ile yaptırılması hizmet alım işi ihale edilecektir. 

Açık eksiltme suretiyle yapılacak ihalede geçici teminatlarla birlikte verilecek diğer belge 

ve şartlar şartnamesinde belirtilmiştir. Söz konusu işin toplam muhammen bedeli 758.070,53 TL 

olup; İhale 10 Mart 2015 Salı günü saat: 14.00 de yapılacaktır. 

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 

200,-TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 

IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine iletişim 

bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek (0272 612 5667 numaralı faks gönderilmesi 

durumunda şartname kargo ile isteklilerin adresine gönderilecek ve bu konuda 0272 612 66 

62/9351 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.) 

İsteklilerin belirtilen gün ve saatte Bolvadin Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir. 

İşletmemizin yapacağı bu ihale TMO ihale yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

 1604/1-1 
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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Gemlik Belediye Başkanlığından: 

1 - Gemlik Belediyesine ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen Akaryakıt Satış 

İstasyonunun 2886 sayılı D.İ.K.'nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışı 

yapılacaktır. İhale 17/03/2015 Salı günü saat 10:00'da Hamidiye Mahallesi, Irmak Sokak, Sosyal 

Yaşam Merkezi Binası No : 138 Gemlik adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binasında  

Encümen Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır. 

  

S.No Mahalle/Sk. Ada Parsel m² İmar Planı Tahmini Bedel Geçici Tem. 

1 
Küçükkumla 

Mahallesi 
334 7 4061,16 m² 

Akaryakıt 

İstasyonu 
2.500.000 TL 75.000 TL 

 

2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir; 

a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut) 

b) Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden 

tarafından imzalanmak zorundadır.) 

c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu 

d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden) 

e) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü) 

f) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek 

g) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili 

olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği 

h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış 

olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve 

kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli 

belge ve imza örneği 

i) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya 

noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü 

j) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin 

ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek 

tüzüğünün noter tasdikli sureti 

k) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli 

ortak girişim beyannamesi 

l) İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış, SGK Kurumundan ve Vergi 

Dairesinden ilişkisiz ve borcunun bulunmadığına dair belge 

m) Şartname alındı makbuzu 

n) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi 

o) Yer görme belgesi 

3 - Taşınmazın bedeli peşin ödenecektir. 

4 - Tahmini bedel üzerinden % 3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden % 6 Kesin 

Teminat alınır. 

5 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. 

6 - Taşınmaz ihalesine teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak 

hazırlayacakları ihale zarfını 17/03/2015 Salı günü saat 09:30’a kadar Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur. 

7 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde 

görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 250 TL yi Belediye veznelerine yatırarak 

alabileceklerdir. 

8 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz. 

9 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri 

uygulanacaktır. 1639/1-1 
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60 TAKIM HADDE (FİRKETE DİŞ AÇMA) RULOSU REVİZYONU (TEKNİK ŞARTNAME 

GÖRE) HİZMET ALIMI İŞİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2015/19871 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -

Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı 

No: 5 / 03040 -AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 57 05 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr.(afyonbet.trv.komisyonu@hotmail.com) 

1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası 

Müdürlüğüne 60 Takım Hadde (Firkete Diş Açma) Rulosu Revizyonu (Teknik şartname Göre) 

Hizmet alımı İşi satın alınacaktır. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 24/03/2015 günü saat 14:30'a kadar verilmiş veya 

gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe 

Müdürlüğü-AFYONKARAHİSAR - İhale Dokümanı Bedelinin Yatırılacağı Banka ve İBAN 

Hesap Numarası: AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ- TR230001500158007282440204 

5 - KDV dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 1598/1-1 

—— • —— 
MOTOR MUHTELİF DÖKÜM BORULARI SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2015/20752 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği,  

      türü ve miktarı : 5 kalem motor muhtelif döküm boruları teknik şartname 

ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın 

alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 16/03/2015 - Saat:14.00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

16/03/2015 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 1575/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliğinden:  

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 

1 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Coşkun AKSU'ya "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası 

verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 15.01.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 15.07.2015 

tarihinde son bulacaktır. 

2 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Hayati PEHLİVAN'a "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası 

verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 29.04.2014 tarihinde başlanmış olup, ceza 29.10.2014 

tarihinde son bulmuştur. 

3 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Salih 

ÇAPACI'ya Oda Disiplin Kurulu'nun 30.12.2014 gün ve 4061 sayılı kararı ile "6 Ay Geçici 

Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza 

kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 06.01.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 

06.07.2015 tarihinde son bulacaktır. 

4 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Hakan ÖNCÜ'ye Oda Disiplin Kurulu'nun 14.01.2014 gün ve 076 ve 077 sayılı kararları 

ile "12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiş, süresinde itiraz 

edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu 

geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 05.09.2022 

tarihinde başlanacak olup, cezalar 05.09.2024 tarihinde son bulacaktır. 

5 - Isparta Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Ahmet AVCU'ya Oda Disiplin Kurulu'nun 04.11.2014 gün ve 92 sayılı kararı ile 

"Meslekten Çıkarma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden 

kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına, 01.01.2015 tarihinde başlanmıştır. 

 1705/1-1 

—— • —— 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

DÜZELTME İLANI 

Resmi Gazete’nin 25.02.2015 tarihli ve 29278 sayılı nüshasının 55. Sayfasında 

yayınlanan yasaklama ilanının 3. Paragrafındaki “……..ihalelerden yasaklı kalması gereken 

sehven 171 olarak yazılan gün sayısı 168 gün olarak düzeltilmiştir. 

Duyurulur. 1694/1-1 
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Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince; aşağıdaki tabloda 

belirtilen şartlarda tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.  

 

Fakülte Bölüm 

Kadro 

Ünvanı Adet Açıklama 

Mimarlık 

ve Tasarım 
Mimarlık Profesör 1 

Mimarlık alanında doktora ve doçentlik 

unvanı almış olmak ve profesörlük 

müracaatı resmi şartlarını sağlamak. İlgili 

alanda bilimsel çalışmaları ve yayınları 

olmak. 

Mimarlık 

ve Tasarım 
Mimarlık Doçent 1 

Mimarlık alanında doktora ve doçentlik 

unvanı almış olmak. İlgili alanda bilimsel 

çalışmaları ve yayınları olmak 

 

Başvuruların söz konusu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde ve mesai 

saatleri arasında, Bursa Orhangazi Üniversitesi'ne şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ile 

yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.  

Başvuru ve atama sürecindeki tüm bilgilendirme www.bou.edu.tr adresinden yapılacaktır, 

ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.  

İstenen Belgeler:  

Başvuru formu, YÖK formatlı Özgeçmiş, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Fotoğraf (2 Adet), 

Noter Onaylı Diploma fotokopileri (veya asıllarını göstermek şartı ile başvuru anında fotokopiler 

onaylanabilecektir), Daha önce başka bir üniversitede Doçent veya Profesör kadrosuna atanmış 

ise atama yazısı fotokopisi, Yurt dışından alınan diplomalar için Denklik Belgesi, Bilimsel 

çalışma ve yayınları da kapsayan Doçentlik kadrosu için dört, Profesörlük kadrosu için altı takım 

dosya, KPDS / ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan yabancı dil sınavına ilişkin 

sonuç belgesi, Onaylı askerlik durum belgesi. 

Müracaat Adresi: 

Bursa Orhangazi Üniversitesi, Yıldırım Yerleşkesi, Personel Daire Başkanlığı, Mimar 

Sinan Mah. Mimar Sinan Bulvarı, No: 177   16310 Yıldırım/BURSA 

 1663/1-1 

http://www.bou.edu.tr/
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

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

hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda 

8 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.  

 Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir.  

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü 

belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler 

(onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 

çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.  

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 

Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 

başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 

birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

 

Fakülte 

Yüksekokul 

Bölüm 

Program 

Öğr. 

Üye. Alanı Ek Açıklamalar 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Turizm 

İşletmeciliği ve 

Otelcilik 

1 
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, 

Pazarlama 

Prof., Doç. 

Yrd. Doç. 

Sağlık 

Bilimleri 

Yüksekokulu 

Hemşirelik 1 

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık 

Hizmetleri,  Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon, Ebelik, 

Gerontoloji 

Prof., Doç. 

Yrd. Doç. 

Odyoloji 1 Odyoloji 
Prof., Doç., 

Yrd. Doç. 

Meslek 

Yüksekokulu 

Radyoterapi 1 Radyoterapi 
Yardımcı 

Doçent 

Perfüzyon 

Teknikleri 

1 Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 

1 Perfüzyon, Aile Hekimliği 
Yardımcı 

Doçent 

Ortopedik 

Protez ve Ortez 
1 Genel Cerrahi 

Yardımcı 

Doçent 

İlk ve Acil 

Yardım 
1 Deri ve Zührevi Hastalıklar 

Yardımcı 

Doçent 

 

 1697/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Avans Verme İşlemleri Hakkında Yönetmelik
— Işık Üniversitesi Temel ve Uygulamalı Psikoloji Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sakarya Üniversitesi Elektromanyetik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Zirve Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav 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. 


