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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Atatürk Üniversitesinden:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/11/2011 tarihli ve 28104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk
Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu madde-
sinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Blok uygulama derslerinde, uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik
sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanı olarak değerlendirilir.
Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı % 60, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav
puanının katkısı % 40 olarak alınır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/11/2011 28104

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 17/1/2013 28531
2- 19/12/2013 28856
3- 11/1/2015 29233
4- 10/9/2015 29471
5- 27/6/2016 29755



Atatürk Üniversitesinden:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GIDA VE HAYVANCILIK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, yönetim organları ile yönetim organlarının gö-
revleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları ile bu organların görevleri
ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bölge: Doğu Anadolu Bölgesini,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (ATA-HAUM): Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
e) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
h) Veteriner Fakültesi: Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesini,
ı) Ziraat Fakültesi: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite bünyesinde gıda ve hayvancılık konula-

rında yürütülecek araştırma, uygulama, eğitim ve yayım faaliyetlerini koordine etmek, ilgili
akademik birimlerin eğitim-öğretim, gezi, inceleme, staj, proje ve tez çalışması gibi faaliyet-
lerine destek vermek, modern yetiştirme ve ıslah yöntemleri uygulayıp geliştirmek, bunları
üretici ve öğrencilere tanıtmak ve gerektiğinde onları eğitmek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya
katkı sağlayacak işbirliği mekanizmaları kurmak ve sürdürülebilir hale getirmek için gerekli
olan kurumsal ortamı oluşturmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitede hayvancılık, gıda üretimi araştırma ve uygulamaları ile ilgili meslek

yüksekokulları, fakülte ve enstitülerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında
öngörülen uygulama dersleri, pratik çalışmalar, staj, tez ve araştırma projeleri için uygun yer,
materyal ve hizmet sağlamak,

b) Bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek hayvancılık ve hayvan sağlığı alanın-
da, çağdaş temel ve teknolojik uygulamalar yapmak ve bu alanlardaki çalışmalara destek olmak
ve gıda üretimi yapmak, belirlenmiş fiyatlardan satmak,
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c) Islah çalışmaları yapmak, nitelikli damızlık hayvan materyalleri üretimi için gen ve
embriyo aktarımı yapabilecek altyapıyı kurmak, gen bankası oluşturmak veya oluşturulmasına
katkı sağlamak,

ç) Hayvancılık ve gıda üretimine ilişkin proje ve rapor hazırlamak, test ve deneyler
yapmak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek, üretimden kaynaklanan çevre sorunla-
rının çözümüne yönelik projeler yürütmek, Üniversite içi ve Bölge üreticilerine yönelik eğitim
programları düzenlemek ve bu konularda birimler arasında koordinasyon sağlamak,

d) Gıda üretimine ilişkin kamu ve özel sektör işbirliğinde bulunmak, projeli bilimsel
araştırmaları desteklemek, yürütmek veya gerektiğinde ortak olmak,

e) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayın yapılmasına imkan sağlamak, veri
ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, konfe-
rans, sempozyum, çalıştay, kurs ve seminer tarzında eğitim amaçlı programlar düzenlemek, il-
gili kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve araştırma imkanlarını geliştirmek,

f) Araştırmacılara kaynak, araştırma materyali ve çalışma alanı sağlamak, burs vermek
ve araştırma-geliştirme faaliyetlerine destek sağlamak, projeli bilimsel araştırmalar yapmak,

g) Merkez faaliyetlerinin biyogüvenlik ve biyoetikle ilgili kurallara uygunluğunu sağ-
lamak ve bu konuda denetim yapmak,

ğ) Yönetim Kurulunca uygun görülen, bu projelere ortak olmak veya desteklemek,
h) Merkezin amacına uygun benzeri diğer faaliyetlerde 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
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyetleri ve amacına uygun bir bilim dalında ça-

lışan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, üç yıl için Rektör tarafından görevlen-
dirilir. Müdürün önerisi ile biri Veteriner Fakültesi, diğer ikisi öncelikli olarak Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü ve Gıda Mühendisliği kadrolu öğretim üyeleri arasından olmak üzere üç mü-
dür yardımcısı Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür ve yardımcılarının görevlerine Rektör
tarafından son verilebilir. Müdür ve yardımcıları aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkezi

yönetmek,
c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek,
ç) Merkezde ve bünyesindeki işletmelerde görev alacak personelin Rektörlükçe görev-

lendirilmelerini sağlamak,
d) Merkezin faaliyet raporlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan

sonra Rektörün onayına sunmak,
e) Merkezin faaliyetlerinin yerinde ve zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak.
Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak,
b) Yönetim Kurulunun doğal üyesi olarak görev almak,
c) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek,
ç) Gerekli durumlarda Müdüre ve Yönetim Kurulu başkanlığına vekâlet etmek.
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Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Veteriner ve Ziraat

Fakültelerinden Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen birer öğretim üyesi olmak üze-
re toplam altı üyeden oluşur. Görevi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle
görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye gö-
revlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, en az ayda bir defa olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu, ihtiyaç
halinde Müdür tarafından doğrudan veya üyelerin üçte birinin yazılı müracaatı ile olağanüstü
toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır.
Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık yapar. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz
katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürlük ve ilgili birimler tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporları ve prog-

ramlarını inceleyerek Rektörün onayına sunmak,
b) Merkezde yürütülecek faaliyetlerle ilgili önerilerde bulunmak ve yapılan faaliyetleri

denetlemek,
c) Merkezin işleyişi ve idaresi ile ilgili plan ve program yapmak,
ç) Merkezin çalışma usul ve esaslarını belirlemek, kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak,
d) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,
e) Merkeze sunulan projelerin değerlendirmesini yapmak ve karara bağlamak,
f) Müdürün gündeme alacağı diğer konuları görüşüp karara bağlamak,
g) İş yoğunluğu ve mevsime göre işçi sayısını belirlemek ve karar almak.
Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Rektörün başkanlığında, Müdür, Veteriner Fakültesi

Dekanı, Ziraat Fakültesi Dekanı ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye olmak
üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun başkanı Rektördür. Rektörün katılmadığı toplantılarda ilgili
Rektör yardımcısı veya Müdür Danışma Kuruluna başkanlık yapar. Danışma Kurulu Rektörün
çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Rektör gerekli gördüğü tak-
dirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili değer-

lendirmeler yapmak 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 maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Taşınır ve taşınmaz varlıklar
MADDE 16 – (1) Rektör, Üniversite birimlerinde gıda hayvancılıkla ilgili her türlü

alet, ekipman, makine ile taşınır ve taşınmaz mal varlıklarını Merkezin hizmetinde kullanımına
tahsis edebilir.

Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Kültür Üniversitesinden:
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kültür Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

sinin 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) Müdür: Merkez Müdürünü,
c) Merkez (İKÜSEM): İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
ç) Rektör: İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Kültür Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları; amaçları doğrultusunda kamu, özel, ulusal,

uluslararası kuruluşlara ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek,
ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, sertifika programları,
konferanslar düzenlemek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve Üniversitenin bu alan-
daki olanaklarını tanıtmaktır.

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rek-

tör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Mü-
dürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Müdürün öne-
risi üzerine, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından bir kişi Rektör tarafından
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Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün bulunmadığı durum-
larda Müdüre vekâlet eder. Görev süresi üç yıldır. Müdürün görev süresi bitince, Müdür Yar-
dımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin yıllık faaliyet plân, program ve bütçesini hazırlamak,

onaylanan plân, program ve bütçe ile Yönetim Kurulunun aldığı diğer kararları uygulamak,
yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmakla görevlidir.

Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversitenin öğretim

elemanları veya konusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye
olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler
tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya üç aydan fazla yurt dı-
şında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti
üzerine toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşerek oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı

faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir ve
Merkez tarafından verilecek başarı belgesi, sertifika, katılım belgesi ve benzeri belgelerin ve-
rilme koşulları ile gerekli düzenlemeleri, görevlendirmeleri ve yapılacak ödemeleri Rektörlüğün
onayına sunulmak üzere karara bağlar.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar ve meslek yük-

sekokulları ile Rektörlüğe bağlı akademik birimlerin yönetim kurullarınca belirlenen birer üye-
den ve Rektörün belirlediği başarılı ve tanınmış kişilerden oluşur. Müdürün çağrısı üzerine
yılda en az bir kez olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu; Merkez ile ilgili faaliyetleri değer-
lendirir, önerilerde bulunur ve gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluştura-
bilir. Danışma Kurulu üyeliğinin süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Görevlendirme ve mali hükümler
MADDE 12 – (1) Merkezin faaliyet alanı kapsamında görev alacak personelde uyula-

cak esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Üniversite personelinin Merkezde görevlendirilmesi için, Yönetim Kurulunun önerisi

ve ilgili birim başkanının/dekanın/müdürün onayı gerekir.
b) Üniversite personeli olmayan ancak alanında uzman ve yetkin olan kişilerin görev-

lendirilmesi için, Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektör onayı gerekir.
(2) Merkezin tabi olacağı mali konulara ilişkin esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Mü-

tevelli Heyeti tarafından belirlenir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 13 – (1) 13/6/2006 tarihli ve 26197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETİ 
Esas No : 2015/486 
Karar No : 2016/17 
Sanık : TAHER RANNAN: Mohamad oğlu, Hamıda'dan olma, 01.11.1986 Suriye 

Halep Doğumlu. Adnan Menderes Meydanı yakını Merkez/Kilis 
adresinde oturur. 

Suç : 5607 SAYILI YASAYA MUHALEFET 
Suç Tarihi : 29.03.2015 
Suç Yeri : GAZİANTEP/İSLAHİYE 
Karar Tarihi : 07.01.2016 
Yukarıda açık kimliği ve dosyanın Esas/Karar numaraları yazılı sanık hakkında, 5607 

sayılı Yasanın 3/5 maddesi gereğince, 5237 sayılı TCK.nın 62, 52/2. maddeleri uyarınca 10 Ay 
hapis ve 80,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan 3 
aydan fazla hapis cezasına mahkumiyetinin olmaması ve suçu işlemedeki pişmanlığı, cezanın 
ertelenmesi halinde bir daha suç işlemeyeceği yönünde mahkememizde olumlu kanaat oluşması 
nedeni ile sanığa verilen hapis cezasının takdiren 5237 sayılı TCK.nın 51. maddesi uyarınca 
ERTELENMESİNE, Sanığın cezası ertelenmiş olduğundan 5237 sayılı TCK'nın 51/3 mad. 
gereğince sanığın takdiren 1 YIL DENETİME TABİİ TUTULMASINA. Suça konu kaçak cinsel 
uyarıcı ilacın 5607 sayılı Yasanın 13/1 maddesi yollamasıyla TCK.nın 54. maddesi uyarınca 
Müsaderesin karar verilmiştir. 

Sanığın bildirdiği adreslerin yetersiz olması, adına çıkartılan tebligatların bila ikmal iade 
edilmesi nedeniyle karar tebliğ edilememiş, bu suretle adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE. 

İlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline. 
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ 

tarihinden itibaren başlamak üzere 7 gün içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki nöbetçi 
Asliye Ceza Mahkemesine bizzat başvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine 
beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay ilgili ceza dairesinde temyiz 
yasa yoluna başvurabileceğine. 

Aksi halde hükümlerin kesinleşeceği İlan olunur. 1475 
————— 
HÜKÜM ÖZETİ 

Esas No : 2015/234 
Karar No : 2016/220 
Sanık : MUSTAFA ZURİ: Ali oğlu, Müni'den olma, 01.01.1995 Suriye Halep 

Doğumlu. Suuk Mahallesi 7129 nolu sokak Merkez/Kilis adresinde 
oturur. 

Suç : 5607 SAYILI YASAYA MUHALEFET 
Suç Tarihi : 28.02.2015 
Suç Yeri : GAZİANTEP/İSLAHİYE 
Karar Tarihi : 10.09.2015 
Yukarıda açık kimliği ve dosyanın Esas/Karar numaraları yazılı sanık hakkında, 5607 

sayılı Yasanın 3/18 fıkrasının son cümlesi yollamasıyla 5607 sayılı Yasanın 3/5 maddesi 
gereğince, 5237 sayılı TCK.nın 62, 52/2. maddeleri uyarınca 2 Yıl 6 Ay hapis ve 100,00 TL adli 
para cezası ile cezalandırılmasına. Sanığın 53/1. maddesinde belirtilen ve 53/3. maddesindeki 
kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri dışındaki haklardan mahkum 
olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar; 53/3. maddesi gözetilerek 53/1-c maddesi 
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uyarınca kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise koşullu 
salıverilme tarihine kadar yoksun bırakılmasına, suça konu kaçak sigaraların 5607 sayılı Yasanın 
13/1 maddesi yollamasıyla 5237 sayılı TCK.nın 54. maddesi uyarınca müsaderesine karar 
verilmiştir. 

Sanığın bildirdiği adreslerin yetersiz olması, adına çıkartılan tebligatların bila ikmal iade 
edilmesi nedeniyle karar tebliğ edilememiş, bu suretle adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE. 

İlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline. 
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ 

tarihinden itibaren başlamak üzere 7 gün içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki nöbetçi 
Asliye Ceza Mahkemesine bizzat başvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine 
beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay ilgili ceza dairesinde temyiz 
yasa yoluna başvurabileceğine. 

Aksi halde hükümlerin kesinleşeceği İlan olunur. 1476 
————— 
HÜKÜM ÖZETİ 

Esas No : 2016/119 
Karar No : 2016/600 
Sanık : AMMAR MUHAMMED ALİ: Abdulkadir oğlu, Mediha'dan olma, 

01.01.1997 Halep Doğumlu. Kilis otogarı Eski Hamam yanı Merkez/Kilis 
adresinde oturur. 

Suç : 5607 SAYILI YASAYA MUHALEFET 
Suç Tarihi : 23.02.2016 
Suç Yeri : GAZİANTEP/İSLAHİYE 
Karar Tarihi : 08.06.2016 
Yukarıda açık kimliği ve dosyanın Esas/Karar numaraları yazılı sanık hakkında, 5607 

sayılı Yasanın 3/18 fıkrasının son cümlesi yollamasıyla 5607 sayılı Yasanın 3/5 maddesi 
gereğince, 5237 sayılı TCK.nın 62, 52/2. maddeleri uyarınca 2 Yıl 6 Ay hapis ve 100,00 TL adli 
para cezası ile cezalandırılmasına. Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarihli 2014/140 Esas ve 
2015/85 karar numaralı kararı da göz önüne alınarak, sanığın TCK53/1. maddesinde belirtilen ve 
53/3. maddesindeki kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri dışındaki 
haklardan mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar; 53/3. maddesi 
gözetilerek 53/1-c maddesi uyarınca kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık 
yetkileri açısından ise koşullu salıverilme tarihine kadar yoksun bırakılmasına, suça konu kaçak 
sigaraların 5607 sayılı Yasanın 13/1 maddesi yollamasıyla 5237 sayılı TCK.nın 54. maddesi 
uyarınca müsaderesine karar verilmiştir. 

Sanığın bildirdiği adreslerin yetersiz olması, adına çıkartılan tebligatların bila ikmal iade 
edilmesi nedeniyle karar tebliğ edilememiş, bu suretle adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE. 

İlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline. 
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ 

tarihinden itibaren başlamak üzere 7 gün içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki nöbetçi 
Asliye Ceza Mahkemesine bizzat başvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine 
beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay ilgili ceza dairesinde temyiz 
yasa yoluna başvurabileceğine. 

Aksi halde hükümlerin kesinleşeceği İlan olunur. 1477 
————— 
HÜKÜM ÖZETİ 

Esas No : 2012/1247 
Karar No : 2015/71 
Sanık : ABDULKADİR BARRO GALİ: Hasan oğlu, Gade'den olma 1991 Halep 

Doğumlu. İslahiye ilçesinde bulunan Suriyeli vatandaşların kaldığı çadır 
kentte oturur. 
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Suç : 5607 SAYILI YASAYA MUHALEFET 
Suç Tarihi : 07.12.2012 
Suç Yeri : GAZİANTEP/İSLAHİYE 
Karar Tarihi : 04.05.2015 
Yukarıda açık kimliği ve dosyanın Esas/Karar numaraları yazılı sanık hakkında, 4733 

sayılı Yasanın 8/4. maddesi gereğince, 5237 sayılı TCK nın 61, 62, 52/2. maddeleri uyarınca 1 
Yıl 8 Ay hapis ve 80,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, 5237 sayılı TCK.nın 51. 
maddesi gereğince, sanığa hükmedilen hapis cezasının ertelenmesine. Sanığa verilen erteli hapis 
cezası yönünden; 5237 sayılı TCK.nun 53/1 - a,b,d,e bentlerinde belirtilen haklarından aynı 
maddenin 2. fıkrası uyarınca hapis cezasının infazının tamamlanıncaya kadar yoksun 
bırakılmasına, sanığın mahkum olduğu hapis cezası ertelendiğinden TCK.nun 53/1 -c bendinde 
belirtilen kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından aynı 
maddenin 3. fıkrası uyarınca yoksun bırakılmamasına, diğer kişilere yönelik TCK.nun 53/1-c 
bendinde belirtilen velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından aynı maddenin 2.fıkra'sı 
uyarınca hapis cezasının infazının tamamlanmasına kadar yoksun bırakılmasına, 5237 sayılı 
TCK.nın 51/3. maddesi uyarınca 1 yıl 8 ay denetime tabi tutulmasına karar verilmiştir. 

Sanığın bildirdiği adreslerin yetersiz olması, adına çıkartılan tebligatların bila ikmal iade 
edilmesi nedeniyle karar tebliğ edilememiş, bu suretle adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE. 

İlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline. 
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ 

tarihinden itibaren başlamak üzere 7 gün içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki nöbetçi 
Asliye Ceza Mahkemesine bizzat başvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine 
beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay ilgili ceza dairesinde temyiz 
yasa yoluna başvurabileceğine. 

Aksi halde hükümlerin kesinleşeceği İlan olunur. 1478 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

CER MOTOR HAVA KANALI SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2017/118769 
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 : 2 kalem (180 + 90 adet) Cer Motor Hava Kanalı, teknik 

resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 03/04/2017 - 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 
03/04/2017 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. 2315/1-1 
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DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Tekirdağ Çerkezköy ve İstanbul Çatalca Kömür Sahaları İçin Kaynak ve Rezerv Raporu 

Hazırlanması Danışmanlık Hizmet Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2017/129642 

Dosya No : TDB-DT-2017/04-HİZ 

1 - İdarenin 

a) Adı : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı 

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Çankaya 

/ANKARA 

c) Telefon numarası : 0312 212 69 00 - 2680 

d) Faks numarası : 0312 212 17 48 

e) Elektronik posta adresi : - 

2 - İhale konusu malın adı,  

   niteliği, türü ve miktarı : Tekirdağ Çerkezköy ve İstanbul Çatalca Kömür 

Sahaları İçin Kaynak ve Rezerv Raporu 

Hazırlanması Danışmanlık Hizmet Alımı işi. 

3 - İhale konusu işin 

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer : Tekirdağ Çerkezköy ve İstanbul Çatalca Kömür 

Sahaları Havzaları 

b) Teslim tarihi/işin süresi : İşin süresi 90 takvim günüdür. 

4 - İhale ile ilgili bilgiler 

a) İhale Dokümanı bedeli : 118,00-TL (KDV dahil) 

b) Dokümanın görülebileceği / 

     satın alınabileceği yer : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı 

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Oda No: 

20 Çankaya/ ANKARA 

c) İhale Usulü : Açık ihale usulü 

d) İhale tarih ve saati : 06.04.2017, saat 11:00 

e) Tekliflerin verileceği yer : Teklifler 06.04.2017 saat 11:00’a kadar; EÜAŞ 

Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh 

Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-1 

Çankaya / ANKARA adresine verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

f) İhalenin yapılacağı yer : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı 

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda 

No: C-3 Çankaya / ANKARA 

g) İhale dokümanına  

    ulaşılabilecek internet adresi : www.euas.gov.tr  

5 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satınalma ve İhale 

Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 2477/1-1 
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SİSMİK HAT ATIMI İŞİNE AİT HAM YOL LOKASYON AÇILMASI HİZMET ALIMI 
İHALESİ İŞİ “AÇIK İHALE USULÜ” İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 
Dosya No : MIKHZM - 257 
İhale Kayıt No : 2017/115545 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Söğütözü Mahallesi 2180. Cd. No: 10 06100 

Çankaya/ANKARA 
b) Telefon ve Faks numarası : 0 312 207 26 85 ve 0 312 - 286 73 74 - 0312- 286 90 73 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : ihale@tpao.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Takribi sekiz (8) ay süre ile dört (4) Adet Dozerin 

toplam 3200 saat çalıştırılarak yaklaşık 480 km. ham 
yol açılması işidir. 

b) Teslim yeri : Türkiye sınırları içersinde tüm il ve ilçeler. 
c) İşin süresi : Sözleşme tarihinden itibaren sekiz (8) aydır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 10 
Çankaya / ANKARA 

  Makine İkmal Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 31.03.2017 / Saat 14.30 
4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı 
görülmüştür” kaydı bulunacaktır. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 
elektronik posta adresi; 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret 
ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 
makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 
olduğuna dair belge; 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini 

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin 
noter tasdikli imza sirküleri; 

d) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yüklenici adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi; 
h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
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geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge; (İş Deneyim 
Belgesi istenmiş ise) 

i) İş ortaklığı olarak teklif verilebilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 
(a), (b) ve sigorta ihalesi ise (k) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İş 
ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere verilen belgenin tüzel 
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki 
belgeyi de vermek zorundadır. 

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler 
4.2.1- ……………….. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 
4.3.1. İş Deneyim Belgesi: İstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya 

benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir. 
İstekli, teklif ettiği bedelin en az %25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer 

hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini TP’ye ibraz edecektir. 
İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer 

ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. 
Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 
30’undan az olamaz. 

4.3.2. İsteklinin taahhüdünde kullanacağı dozerler; fatura ya da demirbaş veya 
amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair Noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir 
raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek dozerler için ise noter onaylı kira 
sözleşmesi sunulması gerekir. 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde sözleşme ile bağıtlanmış dozer işleri benzer 

iş olarak kabul edilecektir. 
5 - İhale dokümanı; 
TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. Genel Müdürlüğü, Makina İkmal Daire Başkanlığı, 

Kardeks Müdürlüğü, 6. Kat 602 Nolu Oda adresinde görülebilir ve Şartname bedeli 100,- TL 
karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN 
NO:TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname 
bedeli olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. (Banka dekontunun orjinali İdareye teslim edilecektir.) 

6 - Teklifler, 31.03.2017 tarih ve saat 14.30’e kadar T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 
GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL. olarak vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekli ile, fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu 
iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların 
toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az Altmış (60) takvim 

günü olmalıdır. 
10 - Geçici teminat olarak verilen teminat mektuplarında geçerlilik tarihi, 29.06.2017 

tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. 
11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 2471/1-1 
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MAKİNA FABRİKASI KAYNAK İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından: 

Makina Fabrikası Kaynak İşleri ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale 

usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. 

Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve / veya pazarlık usulü ile devam 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 2017/115794 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Cumhuriyet Caddesi   Turhal/TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 0356 275 35 30 Pbx.- 0 356 275 35 36/39 

c) Elektronik posta adresi : turhalseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Makina Fabrikası Kaynak İşleri 

  Detaylar Teknik şartnamede belirtilmiştir. 

b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek 

programa göre işe başlanacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası 

b) Yarihi ve saati : 31/03/2017 Cuma günü, Saat 14:00 

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

5 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

5.1. İhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası Ticaret servisinde 

görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası 

haberleşme servisine teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden 

ihale gün ve saatinde yetkilinin ya da şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması 

gerekmektedir. 

7 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale 

bırakılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 2383/1-1 
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ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Şeker Ambarı Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2017/128711 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - 

KIRŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 386 221 61 30 - 37 / 0 386 221 61 38 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Şeker Ambarı Tahmil Tahliye miktarı 

tahmini 140.000 ton olup; Fabrikamız deposu, Bölge 

depoları ve Kiralık depolarda bulunan Şekerlerin 

satışa verilmesi, Fabrikamızın 2017/2018 kampanya 

döneminde üretilen şekerlerin istife alınması veya 

doğrudan satışa verilmesi, istife alınan kiralık 

depolardaki şekerlerin istiften satışa verilmesi, başka 

bir fabrikadan veya depodan gelen şekerlerin 

istiflenmesi ve sevk edilmesi işidir. 

b) Yapılacağı Yer : Kırşehir Şeker Fabrikası Şeker Ambarları ile Bölge 

Depoları ve Kiralık Depolar 

c) İşin Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12 (Oniki) aydır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - 

KIRŞEHİR 

b) Tarihi ve saati : 30.03.2017 Perşembe Günü, Saat 09.30 

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (Yüzelli) takvim 

günüdür. 

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin 

komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak 

kabul edilecektir. 

8 - Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 2415/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

Belediyemiz Encümenince aşağıda adı ve soyadı bilinen son adresleri Encümen tarih ve 

sayısı ile ceza miktarı belirtilen mükellefe ait Encümen kararı ceza miktarının tahakkuk ettirilmesi 

için söz konusu kararın tebliğ edilmek üzere belirtilen adrese gönderilmiş ise de adresinde 

bulunamadığı, başka adresinin de tespit edilememesi nedeni ile ilgilisine tebliğ edilememiştir. 

Bu nedenle Söz konusu cezaya ait Encümen kararının ilgilisine ödeme emri 

düzenlenebilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine 

kaim olmak üzere adı geçene ilanen tebliğ olunur. 
 

ADA 

PARSEL MALİKİ 

ENC.TARİH/ 

SAYI 

CEZA MİK. 

(TL) ADRES 

9755/5 
Hamza 

ÇETİN 
09.02.2017/171 3.363,68 TL 

1. Işınlar Mah. Miralay Nazım Sok. 

No: 8/5 Yenimahalle/ANKARA 2. 

Yenibatı Mah. Gölgelidağlar Sok. 

No: 12 Yenimahalle/ANKARA 

 2411/1-1 

—— • —— 

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvurularda Gerekli Belgeler: 

Başvuru Dilekçesi, 

Özgeçmişi, 

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, 

Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 6 takım. 

Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 
 

Fakülte Bölüm Unvan Adet Açıklama 

İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi 
İşletme Profesör 1 

"Muhasebe ve Denetim" alanında 

çalışmaları olan 
 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler 

Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır. 2468/1-1 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve 

koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Adayların, başvurularını 22 Mart - 7 Nisan 2017 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar 

doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular ilgili 

Dekanlıklara ve Enstitü Müdürlüğüne, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise 

Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır. 

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır. 

Ataması yapılanlar, 5 (beş) yıl süre ile (kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma 

etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını kabul etmiş 

olurlar.  

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) 

uymaları gerekmektedir.  

Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.  

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için 

asgari koşul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz. 

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir. 

Sahip olunan unvanın altındaki kadrolara başvurular kabul edilmeyecektir. 

İlan edilen kadrolara başvuran adayların; 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8., 

Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın 

dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri 

sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz 

Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya 

diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. 

Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Rektörlüğümüze bağlı 

Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. 

Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde 

Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı 

kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol 

çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol 

çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.  

Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçentlik kadro 

başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu 

içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.  

Adaylar ilaveten, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer 

kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim 

edeceklerdir. 

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır. 

İlan olunur. 
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FAKÜLTE 

ANABİLİM/ANASANAT DALLARI KADRO ÜNVANI 

KADRO 

SAYISI 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Endodonti Yrd. Doçent (1) 1 

Ortodonti Yrd. Doçent (2) 1 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

Biyokimya Doçent(3) 1 

Klinik Eczacılık Yrd. Doçent (4) 1 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

İngiliz Dilbilimi Yrd. Doçent (5) (6) 1 

Psikoloji Yrd. Doçent (7) 1 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Profesör (8) 1 

Eğitim Yönetimi Profesör (9) 1 

Fen Bilgisi Eğitimi Doçent(10) 1 

Fizik Eğitimi Doçent(11) 1 

FEN FAKÜLTESİ 

Aktüerya Bilimleri Profesör (12) 1 

Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri Profesör (13) 1 

Uygulamalı Biyoloji Doçent (14) 1 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

Grafik Profesör (15) 1 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Profesör (16) 1 

Resim Profesör 1 

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 

Hemşirelik Esasları Yrd. Doçent (17) 1 

Psikiyatri Hemşireliği Yrd. Doçent (18) 1 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Pazarlama Doçent (19) 1 

Maliye Teorisi Yrd. Doçent (20) 1 

Sayısal Yöntemler Yrd. Doçent (21) 1 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Uygulamalı Jeoloji Profesör (22) 1 

Mekanik Yrd. Doçent (5)(23) 1 

Nükleer Bilimler Yrd. Doçent (5)(24) 1 

Nükleer Teknolojiler Yrd. Doçent (5)(25) 1 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Çocuk Gelişimi Yrd. Doçent (26) 1 

TIP FAKÜLTESİ 

Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör (İngilizce) (5)(27) 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  Profesör (Türkçe) (28) 1 
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FAKÜLTE 

ANABİLİM/ANASANAT DALLARI KADRO ÜNVANI 

KADRO 

SAYISI 

TIP FAKÜLTESİ 

Genel Cerrahi Profesör (İngilizce) (5) (29) 1 

İç Hastalıkları Profesör (Türkçe) (30) 1 

Göğüs Hastalıkları Doçent (İngilizce) (5) (31) 1 

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Doçent (Türkçe) (32) 1 

İç Hastalıkları Doçent (Türkçe) (33) 1 

Ortopedi ve Travmatoloji Doçent (Türkçe) (34) 1 

Radyasyon Onkolojisi Doçent (İngilizce) (5) (35) 1 

Biyoistatistik Yrd. Doçent (İngilizce) (5) (36) 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yrd. Doçent (Türkçe) (37) 1 

Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Doçent (İngilizce) (5) (38) 1 

İç Hastalıkları Yrd. Doçent (Türkçe) (39) 1 

Tıbbi Mikrobiyoloji Yrd. Doçent (Türkçe) (40) 1 

 

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ 

 Doçent (41) 1 

AÇIKLAMALAR 

1 - Lazer taramalı mikroskop, apikal sızdırmazlık ve adezyon konularında deneyimli 

olmak. 

2 - Temporomandibular eklemin üç boyutlu değerlendirilmesi konularında deneyimli 

olmak. 

3 - Biyokimya alanında doktora derecesine sahip ve eczacı olmak, enzim kinetiği 

konusunda deneyimli olmak. 

4 - Biyofarmasötik ve Farmakokinetik alanında doktora derecesine sahip ve eczacı olmak. 

İlaç ve/veya zehir bilgi hizmetlerinde deneyimli olmak. 

5 - Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların 

ilgili birimlere atanması için Yabancı Dil Jürileri tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders 

verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından 

organize edilecektir. 

6 - İngiliz Dilbilimi alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak. 

7 - Psikoloji Bölümü mezunu olmak, deneysel psikoloji alanında lisansüstü akademik 

dereceleri bulunmak ve psikofizyoloji alanında deneyimli olmak. 

8 - Doçent unvanını Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında almış olmak. 

9 - Doktora derecesini ve doçent unvanını Eğitim Teftişi Planlaması ve Ekonomisi 

alanında almış olmak. Öğretmen yetiştirme konusunda deneyimli olmak. 

10 - Fen eğitiminde yapılandırmacı öğrenme ve süreç değerlendirme konularında 

deneyimli olmak. 

11 - Doçent unvanını Fizik Eğitimi alanında almış olmak, fizik eğitiminde bilgisayar 

ortamında görselleştirme ve problem kurma konularında deneyimli olmak. 

12 - Hayat sigortaları matematiği konusunda deneyimli olmak. 

13 - Kategorik veri analizi konusunda deneyimli olmak. 
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14 - Coleoptera sistematiği ve adli entomoloji konularında deneyimli olmak. 
15 - Elektronik oyun, kavram ve arayüz tasarımı konularında deneyimli olmak. 
16 - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında sanatta yeterlik derecesine sahip olmak ve 

temel tasarım eğitimi konusunda deneyimli olmak. 
17 - Hemşirelik Esasları alanında doktora derecesine sahip olmak, eğitimde standart hasta 

ve simülasyon yöntemleri konularında yurt dışı deneyime sahip olmak. 
18 - Psikiyatri Hemşireliği alanında doktora derecesine sahip olmak, psikodrama 

konusunda eğitim ve deneyim sahibi olmak. 
19 - İşletme alanında lisans, Pazarlama alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine 

sahip olmak. 
20 - Maliye alanında doktora derecesine sahip olmak. 
21 - Sayısal yöntemler ve yöneylem araştırmaları alanında deneyimli olmak. 
22 - Toprak kirliliği, temizleme yöntemleri ve jeolojik kökenli tehlikelerin bölgesel 

ölçekli değerlendirilmesi konularında deneyimli olmak. 
23 - Kompozit, tekstil ve fonksiyonel derecelendirilmiş malzemelerin sonlu eleman 

modellenmesi konularında deneyimli olmak. 
24 - Nükleer Enerji Mühendisliği lisans diplomasına ve Termodinamik alanında doktora 

derecesine sahip olmak. Termodinamik alanında deneyimli olmak. 
25 - Nükleer Enerji Mühendisliği lisans diplomasına ve doktora derecesine sahip olmak, 

nükleer yakıt çevrimi ve atık idaresi konularında deneyimli olmak. 
26 - Lisans eğitimini Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk Gelişimi alanında 

tamamlamış olmak, ev temelli erken müdahale konusunda deneyimli olmak. 
27 - İleri Nörolojik Bilimler doktora derecesine sahip olmak. 
28 - Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Yandal Uzmanı olmak, Hemofili konusunda 

uluslararası sertifika sahibi olmak. 
29 - Toraks cerrahisi konusunda en az 2 yıllık yurt dışı eğitime sahip olmak. 
30 - Gastroenteroloji Uzmanı olmak. Karaciğer nakli sonrasında gelişen bilier sorunların 

ERCP ile tedavisi konularında deneyimli olmak. 
31 - İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Uzmanı olmak. Erişkin kistik fibrosis hastalarının 

tedavisi konularında deneyimli olmak. 
32 - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmak, kemik iliği nakil 

hastalarında gelişen enfeksiyonlar konusunda en az 1 yıllık yurt dışı deneyimi bulunmak. 
33 - Nefroloji uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası board sınavlarında başarı belgesine 

sahip olmak. 
34 - Pediatrik Ortopedi’de navigasyon destekli korreksiyon osteotomileri konularında 

deneyimli olmak. 
35 - Tıp Doktoru ve Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olmak. 
36 - Biyoistatistik alanında doktora derecesine sahip olmak. Yaşam çözümlemesi 

konusunda deneyimli olmak. 
37 - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak. 
38 - Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tedavi yanıtı ve genetik boyutları 

konularında deneyimli olmak. 
39 - Romatoloji Uzmanı olmak. Kapilleroskopi konusunda deneyimli olmak. 
40 - Tıp Doktoru ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmak. Klinik mikrobiyoloji 

laboratuvar yönetiminde deneyimli olmak. 
41 - Yabancı dil olarak Türkçe öğretim alanında deneyimli olmak. 
 2469/1-1 
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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

— Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


