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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden:
ULUSLARARASI GİRİŞ NOKTALARINDA UYGULANACAK ÇEVRE

SAĞLIĞI İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uluslararası Sağlık Tüzüğünün uluslararası

giriş noktalarında çekirdek kapasite gereklilikleri kapsamında öngördüğü çevre sağlığı işlem-
lerinin yürütülmesi konusunda görevli kurum ve kuruluşların çalışmalarında koordinasyonun
sağlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha

Kanununun 29 uncu maddesine, 27/12/1972 tarihli ve 7/5578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan Uluslararası Sağlık Tüzüğüne,11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Ba-
kanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
menin 28 inci ve 40 ıncı maddelerine dayanılarak çıkarılmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Atık: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan her türlü

maddeyi,
b) Atık kontrolü yönetimi: Giriş noktalarında, atık yönetimi işlemlerinin kontrolü, takibi

ve denetimi ile atık kaynaklı potansiyel risklerin tespitinin ve değerlendirilmesinin sağlanma-
sını,

c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
ç) Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve

ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi,

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

3 Kasım 2013
PAZAR

Sayı : 28810



d) Çevre sağlığı: Bir canlının yaşamını sürdürmek için içinde bulunduğu ortamda ihti-
yaçlar piramidi içerisinde etkileşime girdiği her türlü faktörün istenmeyen etkilerinin engel-
lenmesi amaçlı fikir ve faaliyetleri,

e) Enfeksiyon: Halk sağlığı riski oluşturabilecek enfeksiyöz bir etkenin bir insanın ya
da hayvanın bedenine girmesi ve gelişmesi veya çoğalmasını,

f) Enfestasyon: İnsan organizmasında çok hücreli asalak mikroorganizmaların oluştur-
duğu hastalıkları,

g) Genel Müdürlük: Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü,
ğ) Gıda güvenliği yönetimi: Giriş noktalarında, gıda kontrol ve denetimini, gıda işlek-

lerinin teknik ve hijyen kurallarına uygunluğunu, gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve
malzemelerin uygunluğunu, gıda kalitesinin izlenmesini, numune alınmasını ve her aşamada
kirlenmeden korunması amacıyla gıda kaynaklı potansiyel risklerin tespitinin ve değerlendi-
rilmesinin sağlanmasını,

h) Halk sağlığı riski: Uluslararası düzeyde yayılabilecek veya ciddi ve doğrudan bir
tehlike gösterebilecek durumlar başta olmak üzere, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebi-
lecek kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer bir olay ihtimalini,

ı) İçme-kullanma suyu: Genel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve diğer evsel amaç-
lar ile gıda maddelerinin ve diğer insani tüketim amaçlı ürünlerin hazırlanması, işlenmesi, sak-
lanması ve pazarlanması amacıyla kullanılan, orijinine bakılmaksızın, orijinal haliyle ya da
arıtılmış olarak ister kaynağından isterse dağıtım ağından temin edilen ve 17/2/2005 tarihli ve
25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetme-
likte yer alan özelliklere uygun suları,

i) İnsani tüketim amaçlı su: Orijinal haliyle ya da işlendikten sonra, dağıtım ağı, tanker,
şişe veya kaplar ile tüketime sunulan içme, pişirme, gıda hazırlama ya da diğer evsel amaçlar
için kullanılan bütün sular ile suyun kalitesinin, gıda maddesinin nihai halinin sağlığa uygun-
luğunu etkilemeyeceği durumlar haricinde insani tüketim amaçlı ürünlerin veya gıda madde-
lerinin imalatında, işlenmesinde, saklanmasında veya pazarlanmasında kullanılan bütün suları,

j) İşletmeci kuruluş: Uluslararası giriş noktalarında bulunan kamu kurum ve kuruluş-
larını, özel işletmeleri veya bu alanlardaki sıhhi ve gayrisıhhi müessese işletmelerini,

k) Kapalı alan hava kalitesi kontrolü yönetimi: Giriş noktalarında, kapalı alan hava ka-
litesinin izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla hava kaynaklı potansiyel risklerin tespitinin ve
değerlendirilmesinin sağlanması ile kontrol önlemlerinin alınması, aldırılması ve/veya tavsiye
edilmesini,

l) Kontaminasyon: Bir insan ya da hayvan bedeninin yüzeyinde, tüketilmek üzere ha-
zırlanmış bir ürünün içinde ya da üzerinde ya da içinde veya taşıtlar da dahil diğer cansız mad-
deler üzerinde halk sağlığı riski oluşturabilecek enfeksiyöz ya da toksik etkenin ya da maddenin
varlığını,

m) Merkez: Genel Müdürlüğün havalimanı, liman ve gerektiğinde bazı kara hudut ka-
pılarında bulunan sağlık denetleme merkezlerini,

n) Rezervuar: İçinde enfeksiyöz etkenin doğal bir şekilde yaşadığı ve varlığı, halk sağ-
lığı riski oluşturabilen bir hayvan, bitki ya da maddeyi,

o) Sınır mülki idare amiri: Sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında, giriş-çıkış-
larla ilgili görev ve hizmetlerin düzenli ve etkili biçimde yürütülmesinden, sınırlarda görevli
kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasından sorumlu olan ve 10/6/1949 ta-
rihli ve 5442 İl İdaresi Kanunu gereğince görevlendirilen vali yardımcıları veya kaymakamı,

ö) Su güvenliği yönetimi: Giriş noktalarında, içme ve kullanma sularının denetiminin,
teknik ve hijyen kurallarına uygunluğunun, numune alınmasını ve her aşamada kirlenmeden
korunması amacıyla su kalitesinin izlenmesinin, su kaynaklı potansiyel risklerin tespitinin ve
değerlendirilmesinin yapılarak gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanmasını,
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p) Uluslararası giriş noktası: Bakanlar Kurulunca, deniz, hava veya karayolu sahala-
rından ülkeye uluslararası giriş-çıkışın yapılmasına karar verilen hudut kapılarının kapsadığı
alan ve bu alanın çevresindeki asgari 400 metre bölgeyi içeren yeri,

r) Uluslararası önemi haiz halk sağlığı acil durumu: Bir hastalığın uluslararası yayılım
yoluyla diğer devletler için halk sağlığı riski oluşturduğu ve potansiyel olarak eşgüdüm içinde
uluslararası cevap gerektirdiği tespit edilen olağandışı olayı,

s) Vektör: Halk sağlığı açısından risk teşkil eden enfeksiyon etkeni taşıyan böcek ya da
diğer bir hayvanı,

ş) Vektör kontrolü yönetimi: Giriş noktalarının, her türlü vektör ve rezervuardan temiz-
lenmesi için yürütülen vektör kontrolü ile ilgili işlemleri ve vektör kaynaklı potansiyel risklerin
tespitinin ve değerlendirilmesinin sağlanmasını,

ifade eder.
Genel Müdürlüğün görevleri
MADDE 4 – (1) Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır:
a) Halk sağlığının korunması amacıyla uluslararası giriş noktalarında, çevre sağlığı yö-

netimi ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması, uygulanması ve takibinin yapılması konusunda
ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.

b) Uluslararası giriş noktalarında vektör kontrolüne yönelik işlemlerin yürütülmesini
sağlamak, bu yönde hizmet verecek firmaları yetkilendirmek ve denetlemek, farklı kurum ve
kuruluşlarca yürütülen vektör yönetimi plan ve çalışmalarının entegrasyonunun yapılmasını
sağlamak.

c) Sıhhi ve gayrisıhhî müesseselerin sağlık koşullarının denetimlerinin yapılmasında
ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.

İşletmeci kuruluşların görevleri
MADDE 5 – (1) İşletmeci kuruluşların görevleri şunlardır:
a) Sorumlu oldukları alanları sürekli olarak, vektör ve yuvaları dahil olmak üzere en-

feksiyon, enfestasyon ve kontaminasyon kaynaklarından uzak tutmak, gerekli hallerde enfek-
siyon, enfestasyon ve kontaminasyon kaynaklarının kontrolüne yönelik tedbirlerin alınmasını
sağlamak amacıyla etkili bir sistem kurmak.

b) İçme-kullanma sularının her aşamada sağlıklı ve güvenli olmasını sağlamak amacıyla
etkili bir sistem oluşturmak.

c) Sorumluluk alanlarında bulunan su depolarının düzenli aralıklarla temizlenmesini
sağlamak ve belgelendirmek.

ç) Gıdanın temini, taşınması, depolanması, hazırlanması, servis edilmesi ile ilgili hizmet
sunulan her aşamada kontaminasyonu önlemek için gerekli önlemleri almak ve gıda mevzuatı
kapsamında etkili bir sistem oluşturmak.

d) Vektör kontrol planlarını hazırlayarak, düzenli aralıklarla güncellemek.
e) Atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı için çevre mevzuatı kapsamında etkili

bir sistem oluşturmak.
f) Su güvenlik programı hazırlayarak, düzenli aralıklarla güncellemek.
g) Kontaminasyon kaynakları ve enfeksiyonu önlemek için kapalı alan hava kalitesi

programı hazırlayarak düzenli aralıklarla güncellemek.
Merkezlerin görevleri
MADDE 6 – (1) Merkezlerin görevleri şunlardır:
a) Yolcular tarafından kullanılan tesislerin hijyenik tutulmasını, vektör ve vektör ko-

nakları dahil enfeksiyon, enfestasyon ve kontaminasyon kaynaklarından etkilenmemelerini
sağlamak için gerekli kontrol önlemlerinin her bir işletmeci kuruluş tarafından uygulanmasını
sağlamak.
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b) İşletmeci kuruluşlar tarafından yapılan, atıkların uzaklaştırılmasıyla ilgili işlemlerde
koordinasyonu sağlamak.

c) Sıhhi ve gayrisıhhî müesseselerin sağlık koşullarına ilişkin ilgili kurumlar tarafından
yapılan denetimlerle ilgili verileri toplamak.

ç) İçme-kullanma suyundan numune alınmasını ve analizlerin yapılmasını sağlamak,
bakiye klor ölçümlerini yapmak veya yaptırmak, su depolarının ve boruların periyodik temiz-
liğini ve içme kullanma suyunun dezenfeksiyonunu denetlemek.

d) Kapalı alan hava kalitesinin izlenmesi ve denetimine ilişkin hava kaynaklı potansiyel
risklerin tespiti, değerlendirilmesi ve risklere yönelik kontrol önlemlerinin belirlenmesini sağ-
lamak, gerekli hallerde tavsiyelerde bulunmak.

e) İşletmeci kuruluşların hazırlamak ve uygulamakla yükümlü oldukları vektör kont-
rolü, atık kontrolü, su ve gıda kontrolü, hava kalitesi ve benzeri durumların kontrolüne yönelik
planlar arasındaki uyumun tesis edilmesini sağlamak.

f) Alınan numuneler, sonuçları ve denetimler ile ilgili verileri kayıt altına almak, yapılan
çalışmaların neticesinde elde edilen verilere ilişkin gerektiğinde işletmeci kuruluşlara geri bil-
dirim yapmak.

g) Uluslararası giriş noktalarında çevre sağlığı koordinasyonuna dair iş ve işlemlerin
sekretaryasını yürütmek.

Çevre sağlığı işlemleri
MADDE 7 – (1) Giriş noktalarında çevre sağlığına ilişkin görevler ilgili kurumlar ta-

rafından yerine getirilir. İlgili kurumlar tarafından yapılacak denetimler için her yılın aralık
ayında bir sonraki yılın “Yıllık Denetim Programı” hazırlanır. Yıllık denetim programı giriş
noktasından sorumlu sınır mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer. Denetim programı
ile birlikte o yıl için yapılan denetimlere ilişkin rapor hazırlanır ve sınır mülki idare amirine
sunulur. Sınır mülki idare amiri ihtiyaç halinde denetim programı dışında da denetim yaptıra-
bilir. Denetim ve kontroller, yıllık denetim programlarının yanı sıra şüphe, şikâyet, ihbar, in-
celeme, izlenebilirliğin sağlanması, izleme, gözetim ve tetkik amaçları ile de gerçekleştirile-
bilir.

(2) Giriş noktalarında yapılan denetimler ve sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşları
tarafından Genel Müdürlük ile paylaşılır.

Eşgüdüm
MADDE 8 – (1) Uluslararası giriş noktalarında halk sağlığı risklerini önlemek ve/veya

halk sağlığı acil durumlarında alınması gereken tedbirlerin merkez tarafından tespit edilmesi
durumunda, sınır mülki idare amirinin alınmasını istediği her türlü tedbir, ilgili kamu kurum
ve kuruluşları tarafından öncelikle yerine getirilir.

Yaptırım
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı harekette bulunan gerçek ve tüzel

kişilere, ilgili bakanlık ve kamu kurumlarının kendi hizmet ve görev alanına ilişkin mevzuat
hükümleri çerçevesinde idari yaptırımlar uygulanır.

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel

Müdürü yürütür.
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Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

TEMEL YABANCI DİL BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/6/2013 tarihli ve 28688 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant
İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Yabancı Dil Bölümü Eğitim-Öğ-
retim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Yabancı dil seviye tespit sınavı, öğretim yılı başında tamamen veya
kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlara kaydolan öğrencilerin, öğrenim gö-
recekleri yabancı dildeki seviyelerini tespit etmek amacıyla yapılır. Temel Yabancı Dil eğitimine
tabi olan öğrenciler, kayıt yaptırdıkları öğretim yılının başında, Temel Yabancı Dil Bölümü ta-
rafından düzenlenen yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulurlar.

(2) Aşağıdaki koşullardan birine sahip olan öğrenciler Temel Yabancı Dil Bölümü eği-
timinden muaftırlar:

a) Orta öğretimini, öğrenim gördüğü yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede,
o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlayanlar.

b) Senato tarafından eşdeğer kabul edilen sınavların birinden son üç yıl içinde aşağıda
belirtilen puanları almış olduğunu belgeleyenler;

1) TOEFL-IBT sınavından 72,
2) TOEFL-PBT sınavından 531,
3) IELTS sınavından 4,
4) YDS’den 60.
c) Mütercim Tercümanlık bölümü için, TOEFL-IBT’den 96, TOEFL-PBT’den 588,

IELTS’den 7 ve YDS’den 80 puan ve üstü alanlar.
ç) Son üç yıl içerisinde bir başka yükseköğrenim programına kayıtlı iken Temel Yabancı

Dil Bölümünde yabancı dil eğitimi alıp başarılı olanlar ya da geçerliği olan bir yabancı dil ye-
terlik sınavında başarılı olduğunu belgeleyenler.

d) Son üç yıl içerisinde YDYO tarafından yapılan yeterlik sınavından en az 65 alanlar.
Bu puanın Mütercim Tercümanlık bölümü öğrencileri için en az 80 olması gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Temel Yabancı Dil Bölümünde genel başarı notunun belirlenme-

sinde birinci yarıyılın başarı notunun katkısı % 25, ikinci yarıyılın başarı notunun katkısı % 25,
yeterlik sınavından alınan puanın katkısı ise % 50’dir. Yeterlik sınavından en az 50 puan alın-
ması esastır. Öğrencinin Temel Yabancı Dil Bölümünde başarılı sayılabilmesi için genel başarı
notunun 100 üzerinden 65 olması gerekir. Mütercim Tercümanlık bölümü öğrencileri için bu
puanın 80 olması gerekir.

(2) İlgili dönemde başarısız olan öğrenciler, bütünleme sınavı olarak Eylül ayında ya-
pılan yeterlik sınavına girebilirler.

(3) Başarısızlık nedeniyle kalan öğrenciler, isterler ise takip eden yıl, Temel Yabancı
Dil eğitimini tekrar ederler veya sadece ilan edilen tarihlerde yabancı dil seviye tespit sınavla-
rına girerler.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

26/6/2013 28688
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Cumhuriyet Üniversitesinden:
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhu-
riyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Üniversitenin önlisans/lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıran
veya kurumlararası yatay ya da dikey geçişle kabul edilen öğrenci, daha önce aldığı ve başarılı
olduğu derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdığı tarih veya öğretim yılının/yarıyılın başla-
masından itibaren en geç iki hafta içerisinde ilgili bölüme transkripti ile başvurabilir. Muafi-
yetler ve buna bağlı intibaklar ilgili yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Muafiyet ve intibakla
ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç), (h) ve (ı) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“ç) Yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrenciye GR notu verilir.”
“h) Herhangi bir dersin ham başarı notu altmış (60/100) ve üzerinde ise ve bağıl değer-

lendirme uygulandığında bu not geçmez notu alıyorsa, altmış (60/100) ve üzerindeki notlar
CC olarak verilir.”

“ı) Mutlak değerlendirme sistemi uygulayan birimlerde ham başarı not ortalaması en
az altmış (60/100)’tır.”

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

—— • ——
Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM 
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/9/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasan
Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi-
nin dördüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Dersleri başarıyla tamamlamış sayılmak için genel not ortalamasının yüksek lisans
için tezli programlarda en az CB (2.50), tezsiz programlarda en az CC (2.00) ve doktora için
ise en az BB (3.00) olması gerekir. Genel not ortalamaları bu değerlerin altında olan öğrenciler,
öğrenim süresi içinde olmak koşuluyla, yeteri kadar dersi tekrarlar veya aynı nitelikteki başka
dersleri alırlar. Bu dersler için en son alınan notlar geçerlidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Öğrencinin programın süresi sonunda genel not ortalamasının en az 2.00 olması ve
kredili dersleri ile dönem projesini başarıyla tamamlaması gerekir.”

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/7/2013 28704

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/9/2013 28761

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

11/9/2012 28408
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2013 EKİM GÜNSÜZLERİ                   KILIÇ 
1200-6 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

3 Kasım 2013 
PAZAR Sayı : 28810 

İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

İzmir 10. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2003/871 
Karar No : 2004/701 
Sanık : VEDAT AÇAR, OSMAN ve AYSEL oğlu, 01/03/1980 İZMİR 

doğumlu, İZMİR, ALİAĞA, SAMURLU mah/köy nüfusunda kayıtlı. 
7448 Sk. No: 26/l Örnekköy Karşıyaka İzmir Karşıyaka/İZMİR 
adresinde oturur. 

Suç : Hırsızlık 
Suç Tarihi : 23/09/2003 
Asıl Karar Tarihi : 19/11/2004 
Ek Karar Tarihi : 11/02/2013 
İzmir C. Başsavcılığının 10/12/2012 tarih ve 2012/2570 sayılı yazıları ile hükümlü Vedat 

Acar hakkındaki infaz dosyası mahkememize gönderilmekle, evrak üzerinde şartla tahliye 
kararının geri alınmasına karar verilmesi talep edilmiş olmakla, dosya incelendi. 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 
Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan hükümlünün mahkememizin 19/11/2004 tarih ve 

2003/871 esas 2004/701 karar sayılı ilamı ile neticeten 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası ile 
cezalandırılmasına karar verildiği, kararın 07/02/2005 tarihinde kesinleşerek infaz edilmek üzere 
İzmir C. Başsavcılığına tevdii edildiği. 

Hükümlünün iş bu cezasını Tire Asliye Ceza Mahkemesinin 28/096/2007 tarih ve 
2007/134 Müt. sayılı şartla tahliye kararı ile 02/10/2007 tarihinde şartla, 04/09/2008 tarihinde 
bihakkın infaz ettiği. 

Yine hükümlünün 24/06/2008 tarihinde işlemiş olduğu bina içinden muhafaza altına 
alınmış eşya hakkında hırsızlık, nitelikli olarak konu dokunulmazlığını ihlal suçlarından 
Karşıyaka 6. Asliye Ceza Mahkemesinin 03/09/2008 tarih ve 2008/781 esas 2008/583 karar sayılı 
ilamı ile 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırıldığı, ilamın Yargıtay onayından geçerek 
13/06/2012 tarihinde kesinleştiği anlaşıldığından; 

Hükümlü hakkında Tire Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 28/09/2007 tarih ve 
2007/134 Müt. sayılı ŞARTLA TAHLİYE KARARININ 5275 SAYILI YASANIN 107/12 
MADDESİ UYARINCA KALDIRILMASINA. 

Hükümlünün deneme süresi içerisinde işlemiş olduğu ikinci suçun suç tarihi olan 
24/06/2008 tarihi ile bihakkın tahliye tarihi olan 04/09/2008 tarihi arasındaki sürenin 5275 sayılı 
yasanın 107/13-a MADDESİ UYARINCA AYNEN ÇEKTİRİLMESİNE 

İncelenen evrak üzerinden yasa yolu açık olmak üzere karar verildi. 8560 
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Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkeme Kıdemli Hâkimliğinden: 
ESAS NO : 2013/207 
KARAR NO : 2013/162 
KARAR TARİHİ : 20.06.2013 
SUÇ : İZİN TECAVÜZÜ VE FİRAR 
SANIK : HASAN DAVULCUBAŞI - Reşit ve Hatice oğlu, 1990 D.lu, 

Gaziantep Islahiye, Yeni Mahalle Nüf. Kyt. TSK Shh. İkm. ve Bkm. 
Mrk. Des. Gr. K.lığı emrinde görevli P. Er TC. 11759247264 

HÜKÜM ÖZETİ: 
1. Sanığın 12.03.2011 - 26.03.2011 tarihleri arasında İzin Tecavüzü suçunu işlediği sabit 

görüldüğünden, As. C.K.nun 66/1-b, 73 ve 5237 sayılı TCK.nun 62/1'inci maddeleri uyarınca 
BEŞ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA 

Sanık hakkında CMK.nın 231'nci maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri 
bırakılması müessesesinin uygulanmasına takdiren YER OLMADIĞINA, 

Sanık hakkında hükmedilen hapis cezasının 5237 sayılı TCK.nun 50/1 ve 52'nci 
maddeleri uyarınca, sanığın ekonomik durumu da göz önünde bulundurularak beher günü 20 TL. 
karşılığı adli para cezasına çevrilerek NETİCETEN 3000 TL (ÜÇBİN TÜRK LİRASI) ADLİ 
PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurularak 5237 sayılı TCK.nun 
52/4'ncü maddesi uyarınca hakkında hükmedilen adli para cezasının aylık taksitler halinde ve 20 
eşit taksitte ÖDETTİRİLMESİNE, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan 
kısmının tamamının tahsil EDİLMESİNE, ödenmeyen adli para cezasının hapse 
ÇEVRİLMESİNE, 

Hükümlüye verilen adli para cezasının ertelenmesine yasal imkansızlık nedeniyle YER 
OLMADIĞINA, 

2. Sanık P. Er Hasan DAVULCUBAŞI'nın 13.04.2011 - 15.08.2011 tarihleri arasında 
temadi eden firar suçunu işlediği sabit görüldüğünden As.C.K.nun 66/1-a, 5237 sayılı TCK.nun 
62/1 maddeleri uyarınca ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanık hakkında CMK.nın 231'nci maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri 
bırakılması müessesesinin uygulanmasına takdiren YER OLMADIĞINA, 

Sanık hakkında TCK.nun 50’inci maddesinde düzenlenen kısa süreli hapis cezasına 
seçenek yaptırımlar ve TCK.nun 51’inci maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi 
müesseselerinin uygulanmasına takdiren YER OLMADIĞINA, 

3. Sanığın 15.08.2011 - 18.08.2011 tarihleri arasında nezaret altında ve yolda, 18.08.2011 
-16.09.2011 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği 32 günlük süre ile sanık hakkında 28.05.2013 
tarihinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen mahkememizin 2013/272 esas 
numarasına kayıtlı 06.10.2011 - 07.05.2013 tarihleri arasındaki firar suçu nedeniyle; 07.05.2013 - 
08.05.2013 tarihleri arasında nezarette, 08.05.2013 - 28.05.2013 tarihleri arasında tutuklulukta 
geçirdiği 21 günlük sürenin toplanması sonucu bulunan 53 günlük sürenin sanığın lehine 
değerlendirilmek suretiyle 5237 sayılı TCK.nun 63'üncü maddesi uyarınca hükmedilen hapis 
cezasından MAHSUBUNA, 21 günlük nezaret ve tutukluluk süresinin aynı zamanda hükmün 
açıklanmasının geri bırakılması kararı ile birlikte hükmolunan hapis cezasından mahsup edilmesi 
nedeniyle mükerrer mahsubun önüne geçilebilmesi için bu sürenin mahkememizce verilen hapis 
cezasından mahsup edildiğine ilişkin karar suretinin onaylı bir örneğinin, (hükmün 
açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılması halinde dikkate alınmak üzere) 
mahkememizin 2013/272 esas numaralı dava dosyasına İTHALİNE, 

Temyizi kabil olmak üzere sanığın yokluğunda sanık müdafinin yüzüne karşı karar 
verilmiş, (Sanığın, 353 Sayılı Kanununun 254, 196,197 205,209 ve 212'inci maddeleri uyarınca 
hüküm yüzüne karşı verilen yönünden hükmün yüze karşı okunmasından, hüküm yokluğunda 
verilen yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde dilekçe ile müracaat etmek 
suretiyle kararı temyiz edebilecekleri, Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibine bu 
hususta bir tutanak düzenlenmesi için müracaatta bulunmak suretiyle de kararı temyiz 
edebilecekleri, ayrıca en yakın Askeri Mahkeme veya Adliye Mahkemesine müracaat etmek 
suretiyle de kanun yoluna başvurabilecekleri, asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik 
komutanlığına veya askeri kurum amirliğine, tutuklular veya hükümlüler yönünden cezaevi ve 
tutukevi müdürlüklerine ya da bizzat Askeri Yargıtay'a sözlü veya yazılı müracaatla da kararın 
temyiz edebileceği) bugüne kadar bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle kendisine tebliğ 
edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca sözü geçen 
hüküm kendisine ilanen tebliğine ve Resmi Gazete'de ilan tarihinden 15 gün sonra tebligat 
yapılmış sayılacağına karar verildiği duyurulur. 8048 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
SANTRİFÜJ POMPA SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: SANTRİFÜJ POMPA 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası  : 2013/152675 
Dosya no : 1321572 
1 - İdarenin: 
a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi  : 
2 - İhale Konusu Malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : SANTRİFÜJ POMPA (3 adet) 
b) Teslim yeri  : BÜLENT ECEVİT CADDESİ’NDEKİ TTK MAKİNA 

VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUAYENE VE 
TESELLÜM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESELLÜM 
AMBARIDIR. 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip,  
Santrifüj pompa (Q=150 m3/h, Hm=150 mSS, 1450 d/d) : 
120 Gün 
Santrifüj pompa - elektrik motorsuz 1 adet (Q=50 m3/h, 
Hm=175 mSS, n=1450 d/d) : 45 Gün 
Santrifüj Tulumba (Q=75 m3/h,Hm=350 mSS) : Montaj 
dahil 6 ay. 

3 - İhalenin: 
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 
ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 12.11.2013 Salı günü saat: 15.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
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 içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
4.2.1 - Pompalara ait performans eğrileri. 
4.2.2 - Pompalar için TSE Uygunluk ve/veya ISO Kalite Sistem Belgeleri. 
4.2.3 - Antigrizu pompa için TSE Uygunluk ve/veya ISO Kalite Sistem Belgesinin yanı 

sıra komple sistemin Grup-I (metan) gazlı ortam sertifikası. 
4.2.4 - Malzemelere ait tanıtıcı kataloglar. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 12.11.2013 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 
14.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
14.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 8809/1-1 
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I. KATEGORİ ATIK YAĞ SATILACAKTIR 
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 
 ANKARA 
8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünce 30 Ton I. Kategori Atık Yağın satışı; 

09/05/2013 tarih ve 28642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Elektrik İletim Anonim 
Şirketi İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemeler ile İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü 
Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği”, Çevre ve Orman 
Bakanlığınca 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Tehlikeli Atıkların 
Kontrolü Yönetmeliği", 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren ''Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'' ve 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi 
Gazete’de Yayımlanarak yürürlüğe giren "Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik" 
hükümlerine göre gerçekleştirilecektir. Satış İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/156136 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul 

Yolu) No: 254 Yenimahalle/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 0312 3972400 - 0312 3972414 
c) Elektronik Posta Adresi : 8grupmd@teias.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : www.8iletim.gov.tr. 
2 - İhale konusu satış işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : MALZEMENİN 

SIRA 
NO 

ADI VE 
KAREKTERİSTİĞİ MİKTARI YERİ 

TEHLİKELİ 
ATIK KODU 

1 I. Kategori Atık Yağ 30 TON 
Sincan Trafo  

Merkezi (1. OSB. 
Sincan/ANKARA) 

13 03 10 

 
b) Teslim edileceği yer : TEİAŞ 380 kV Sincan Trafo Merkezi 1. OSB 

Sincan/ANKARA  
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde 

malzeme bedeli ve KDV. Miktarı ödendiğinde teslimata 
başlanacaktır.  

ç) İşin süresi : Alıcı, malzemelerin teslimatlarını malzeme bedelinin 
yatırıldığı günden itibaren 20 (yirmi) takvim günü 
içerisinde tamamlanmak zorundadır. 

3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul 
Yolu) No: 254 Yenimahalle/ANKARA 
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b) Tarihi ve saati : 18.11.2013 - 10:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Teklif İsteme Şartnamesinin ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
ç) Teklif İsteme Şartnamesi ekinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun 

geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Teklif İsteme Şartnamesinin 7.3.1. maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.  
4.3. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Şekli ve İçeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği veya Atık Yağların 

Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen;  
a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı 
b) Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm Lisansı 
c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı 
Teklif ekinde aslı, Noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti 

sunulması zorunludur. İsteklilerin (a,b,c,) bendindeki belgelerden bir tanesini sunmaları yeterlidir. 
İş ortaklıklarında ortaklardan her biri (a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmak zorundadır. 
Lisansların ihale tarihinden sonraki en az iki aylık süre içinde geçerli olması zorunludur. Tehlikeli 
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Atık Kodları Lisans belgelerinde veya Çevre ve Orman Bakanlığınca Lisansa istinaden verilen 
Atık Listesinde mutlaka bulunmalıdır. Belirtilen lisansları sunmayan yada 4. maddede belirtilen 
Tehlikeli Atık Kodunu taşımayan ve/veya atık listesini sunmayan isteklilerin teklifleri 
değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

4.4. Teklif isteme Şartnamesinin 15. maddesinin (a,b,c,d,e,f) bentlerinde belirtilen 
durumda olunmadığına ilişkin taahhütname. 

5 - İhale, açık arttırma sonucunda en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye 
bırakılacaktır.  

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Türk Lirası) karşılığı 

TEİAŞ 8. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ (SATINALMA VE TİCARET 
ŞEFLİĞİ) MACUN MAHALLESİ FATİH SULTAN MEHMET BULVARI NO:254 
YENİMAHALLE/ANKARA adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da 
satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 
60,00TL (Türk Lirası) doküman bedelini TC. ZİRAAT BANKASI NECATİBEY ANKARA 
ŞUBESİ IBAN NO: TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta 
yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile 
ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını 
yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce 
göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla 
gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından 
veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 
tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 
edilecektir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 8.İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP 

MÜDÜRLÜĞÜ (MUHABERAT VE ARŞİV ŞEFLİĞİ) MACUN MAHALLESİ FATİH 
SULTAN MEHMET BULVARI NO: 254    06105 YENİMAHALLE / ANKARA adresine elden 
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9 - İstekliler tekliflerini, teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan 
istekliyle teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 
birim fiyat satış sözleşmesi imzalanacaktır 

10 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  
11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektubunun süresi 18/02/2014 tarihinden 
önce olmayacak şekilde verilmelidir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 
günüdür. 8888/1-1 
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK  
HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 10,00 TL ile en çok 105.819,16 TL arasında değişen; 
14.11.2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00 TL ile en 
çok 10.581,92 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen yeniden ihraç amaçlı olarak satışa sunulan 
paket çay ile toz şeker, muhtelif araç aksamı, muhtelif fermuar başlığı, muhtelif iç lastik, adi 
çakmak, cep telefonu bataryası, ayakkabı, muhtelif ısıtıcı, cep telefonu, muhtelif giysi, LCD 
Televizyon, muhtelif takı malzemesi, at arabası, mangal kömürü, muhtelif bilgisayar malzeme ve 
aksamı, fermuar, toz şeker, süs boncuğu, ile muhtelif eşya cinsi 52 grup eşya; açık artırma 
suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan 
Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 15.11.2013 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa 
sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet 
adreslerimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 
Cilvegözü İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir. 

İlan olunur. 8820/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz biriminde açık bulunan 

kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi 
alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren en az 15 gündür. 

Adayların belirtilen kadrolar için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ekinde 
diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç (3) adet fotoğraf ile 
özgeçmişi ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı altı nüsha (Doçent kadrosu için 4 nüsha) 
halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur. 

NOT: -Belirtilen kadrolara daimi statüye göre atama yapılacaktır. 
- Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir. 
- Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı 

belgelerini eklemelidirler 
- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik 

olması halinde de müracaatlar geçersiz sayılacaktır. 
- Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. 

Anabilim/ 
Anasanat Dalı Profesör Doçent Açıklama 

Mühendislik Fakültesi  

Elektronik  1 Metal-yarı iletken kontakların elektriksel karakteristikleri 
konusunda çalışma yapmış olmak. 

Yapı 1  Açık deniz yapıları analizi konusunda çalışma yapmış 
olmak. 

 8911/1-1 
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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
— Uluslararası Giriş Noktalarında Uygulanacak Çevre Sağlığı İşlemlerine Dair

Yönetmelik
— Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Yabancı

Dil Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

— Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

NOT: 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de, 2014 Yılı
Programı yayımlanmıştır.

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. 
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