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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                             6 Aralık 2013
      69471265-305-10463

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 40. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere; 9 Aralık
2013 tarihinde Gine Cumhuriyeti’ne gidecek olan Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın
dönüşüne kadar Kalkınma Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet
etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   6 Aralık 2013
     68244839-140.03-335-696

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 6/12/2013 tarihli ve 69471265-305-10463 sayılı yazınız.
            İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 40. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere, 9 Aralık
2013 tarihinde Gine Cumhuriyeti’ne gidecek olan Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın
dönüşüne kadar Kalkınma Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet
etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

9 Aralık 2013
PAZARTESİ

Sayı : 28846



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             6 Aralık 2013

      69471265-305-10464

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 9 Aralık 2013 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti’ne gide-

cek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına,

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla

arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   6 Aralık 2013

     68244839-140.03-336-697

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 6/12/2013 tarihli ve 69471265-305-10464 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Aralık 2013 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti’ne gide-

cek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına,

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ CİHANNÜMA EKONOMİK 

VE TOPLUMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Cihannüma

Ekonomik ve Toplumsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine ve çalışma şekline

ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Cihannüma Ekono-

mik ve Toplumsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, organlarına, or-

ganlarının görevlerine 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) Merkez (CETAM): İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Cihannüma Ekonomik ve Top-

lumsal Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Üniversite Rektörünü,

ç) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini, 

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; işletmelerin ve toplumun iktisadi, yönetsel, siyasi,

mali ve uluslararası alanlardaki sorunlarını bütünsel bir bakış açısıyla belirlemek ve bu doğ-

rultuda toplumsal politikalar üretmek, üretilen bu politikaları yerel düzeyde tüm paydaşlara

aktararak teorik ve pratik alanlardaki yetkinlerini artırmak, girişimcilik kültürünün gerek iş-

letmeler ve gerekse toplum arasında geliştirilmesini sağlamak, iktisadi teşebbüslerin yönetsel,

finansal ve vergisel sorunları gibi alanlarda çalışmalar yapmak,  yeni çalışmaların yapılmasını

teşvik etmek ve Merkezin faaliyet alanına giren konularda yapılan çalışmalara ilişkin istatistiki

araştırmalar yaparak, bu çalışmaları paydaşlara iletilmesini sağlamaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Çalıştaylar organize etmek.

b) Konferanslar düzenlemek.

c) Saha araştırmaları yapmak.

ç) İktisadi teşebbüslerin iktisadi, yönetsel, siyasi, finansal, vergisel ve uluslararası alan-

lar ile ilgili problemlerinin çözümüne yönelik çalışmalar ve uygulamalar yapmak.

d) Girişimcilik kültürünün gelişmesini sağlamak.

e) Merkezin amaçlarına uygun olarak eğitimler vermek.

f) Merkezin amaçlarına uygun olarak ulusal/uluslararası kuruluş ve özel kişilerle işbir-

liği yapmak. 

g) Merkezin faaliyetleri ile ilgili dergi, kitap, rapor, bülten ve benzeri yayınlarda bu-

lunmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır: 

a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından, Rektör

tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. 

(2) Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişi Müdür Yardımcısı

olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine

Müdür Yardımcısı vekalet eder. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple

görevinden ayrılması halinde Müdür Yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek. 

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak. 

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, ya-

zışmaları yapmak. 

ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak. 

d) Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun da

görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak. 
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e) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra

Rektörlüğe sunmak. 

f) Merkezin amaçları doğrultusunda yapacağı tüm etkinliklerin organizasyonunu sağ-

lamak. 

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürün önerisi ile Üniversitenin ilgili

akademik birimlerinden seçilen, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen 

dört öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan

veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamla-

mak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. 

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır

ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağ-

lanmış sayılır.

(4) Mazereti olmadan ve izinsiz olarak üst üste üç defa Yönetim Kurulu toplantısına

katılmayan üyenin üyeliği sona erer. 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek. 

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak. 

c) Ödenek ve personel ihtiyacını belirlemek.

ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği esaslarını belirlemek. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personelce karşılanır. 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Necmettin Erbakan Üniversitesinden:
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI RUMİ

MEDENİYETLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde

kurulan Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araş-
tırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları belirle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Rumi

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

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 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) Merkez (URMAM): Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Rumi Medeniyet-

ler Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama

ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
c) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Medeniyet araştırmaları yaparak uygarlık tarihi ile

ilgili çalışmalar yürütmek, konuya ilişkin akademik dergi, kitap ve benzeri Türkçe ve İngilizce
yayınlar hazırlamak, modern ve klasik kültüre ait kaynak eserlerin dilimize kazandırılmasına
yönelik çalışmaları yürütmek, medeniyet odaklı araştırmaları teşvik etmek, kültürlerarası et-
kileşimde katkıda bulunmak, uygarlık tarihi konusunda araştırma yapan öğrenci ve akademis-
yenlere destek olmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Medeniyetler konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde sempozyumlar, paneller ve

seminerler düzenlemek.
b) Evrensel uygarlıklar ve uygarlık tarihi ile ilgili farklı dillerde yayınlanan kitaplar,

bilgi, belge, resim, belgesel dizi ve filmleri içeren bir kütüphane ve arşiv oluşturmak.
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c) Ülkemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde medeniyet araştırmaları yapan merkezler
ile bağlantılar kurarak bilgi, tecrübe, bilim adamı ve öğrenci değişimi gerçekleştirmek.

ç) Medeniyet araştırmaları konusunda Türkçe-İngilizce yayın yapmak.
d) Modern ve klasik kültüre ait kaynak eserlerin dilimize kazandırılması için plan ve

projeler hazırlamak. Alanla ilgili akademik dergi, kitap ve benzeri yayınlar yapmak.
e) Ulusal ve uluslararası işbirliğine dayalı medeniyet odaklı araştırmaları teşvik etmek.
f) Birleşmiş Milletler Teşkilatına bağlı medeniyetler ittifakı ve benzeri enstitü ve mer-

kezlerle işbirliği yapmak ve bu alanda ulusal ve uluslararası düzeyde yapılacak seminer, sem-
pozyum, kongre ve benzeri faaliyetlere destek vermek.

g) Üniversite bünyesinde farklı fakülteler ve bölümlere mensup öğretim üyelerinin ya-
pacakları araştırmaların koordinasyonunu sağlamak.

ğ) Araştırma ve inceleme çalışmaları yapacak öğrencilere, eğitimcilere, profesyonel
kişi ve kurumlara destek olmak.

h) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yap-
mak.

ı) Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlara Merkezin çalışma alanına giren ko-
nularda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri sağlamak.

i) Kültürler arası etkileşime katkıda bulunmak.
j) Merkezin bünyesinde çeşitli alanlarda araştırma birimleri kurup, bu birimler aracılı-

ğıyla Üniversitenin öncelikli bilimsel araştırma konularında araştırma, toplantı ve yayın gibi
etkinlikleri koordine etmek.

k) Medeniyetler hakkında kamuoyunun bilinçlenmesini sağlamak ve onların katılımını
artırmak amacıyla eğitim çalışmaları yapmak.

l) Merkezin amaçları doğrultusunda insan kaynaklarının zenginleştirilmesi için eleman
yetiştirmek.

m) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine katkı
sağlayıcı diğer kurs, seminer, toplantı ve benzeri etkinlikler tertiplemek.

n) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) etiketi almak amacıyla çalışmalar yapmak.
o) Öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve Üniversite öğrencilerinin yurt dışında gör-

dükleri eğitimlerin Üniversitede tanınması konusunda çalışmalarda bulunmak.
ö) Öğretim elemanı hareketliliğini kolaylaştırmak ve karşılıklı değişim gerçekleştir-

mek.
p) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; ilgili anabilim dallarında görevli öğretim üyeleri arasından

Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür;
ilgili anabilim dalı öğretim üyeleri arasından birisi araştırma ve eğitim, diğeri de proje ve uy-
gulama konularında yetkili olmak üzere iki müdür yardımcısı belirleyerek Rektörün onayına
sunar. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, müdür yardımcılarından biri vekâlet
eder. Müdüre vekâlet en çok altı ay sürer.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesini sağlamak.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek.
ç) Yurt içi ve yurt dışı araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak, Merkezin amaçlarına

uygun projeler üretmek ve yardım sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunun Rektörlüğe sunulmasını sağlamak.
e) Merkezin, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.
f) Merkezi temsil etmek.
g) Merkezde istihdam edilecek ve görevlendirilecek personeli belirlemek.
ğ) Merkezin amaçlarıyla ilgili konularda çalışmalarda bulunmak üzere görevlendirile-

cek danışman ve uzmanları Rektöre teklif etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, beş kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları

aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer iki üyesi Müdürün önereceği
dört öğretim elemanı arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Yönetim Kurulu,
ayda bir defa toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amacına uygun olarak çalışma düzenini tespit etmek.
b) Araştırma projeleri üretmek, araştırıcılar tarafından verilen proje tekliflerini değer-

lendirmek, yurt içi ve yurt dışı kaynak sağlamak.
c) Merkezce yürütülen araştırmalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları, ge-

lirlerin dağılış ve kullanılış şeklini tespit etmek.
ç) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak.
d) Bilimsel ve halka açık kurs, seminer, konferans gibi faaliyetler düzenleme konusunda

Müdüre yetki vermek.
e) Merkezin araştırma konularında eleman yetiştirmek amacı ile yurt içi ve yurt dışı

burs temin etmektir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Niğde Üniversitesinden:

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NANOTEKNOLOJİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Niğde Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının

görevleri ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Niğde Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Niğde Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Niğde Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitede temel ve uygulamalı alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini

merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek.

b) Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve araştırmalardan elde edilen uygulana-

bilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak.

c) Merkezin akreditasyonunun sağlanabilmesi için çalışmalar yapmak.
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ç) Üniversitenin yürütücüsü olduğu ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafın-

dan desteklenen projelerde gerekli görülen demirbaş malzemelerin teminine çalışmak ve söz

konusu projelerin Merkez bünyesinde yürütülmesini sağlayacak çalışma ortamını hazırlamak.

d) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına

uygun olarak yenilenmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.

e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve şahıslardan gelecek analiz tekliflerini,

Merkezin imkânları çerçevesinde ve temel araştırmalara engel olmayacak şekilde değerlendir-

mek ve sonuçlarını yorumlamak.

f) Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda çalışmalarını

gerçekleştirmelerine yardımcı olmak.

g) Üniversitedeki ilgili alanlarda yapılan bilimsel faaliyetlerin nitelik ve niceliğini ar-

tırmak.

ğ) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla iletişim kurarak Ar-Ge (araştırma-geliştirme) proje

üretim merkezi ve danışmanlık birimi oluşturmak.

h) Üretilen bilgi ve teknolojinin Üniversitenin Ar-Ge etkinliklerinde kullanılması, için

çalışmalar yapmak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda araştırma, uy-

gulama ve eğitim deneyimi bulunan, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör

tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, ilgili alandaki Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür

yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdi-

ğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

(3) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesinden, Merkezin

bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından so-

rumludur.

(4) Müdür, Yönetim Kurulu ile Danışma Kuruluna başkanlık eder. Gerekli durumlarda

Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

(5) Merkezin ihtiyaçlarını gerekçeli olarak Rektörlüğe iletir, her yılın sonunda yıllık

etkinlik raporunu Rektörün bilgisine sunar.

(6) Müdür ya da yardımcılarının Üniversite dışı görevlendirme sürelerinin altı ayı geç-

mesi halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, yeni bir Müdür/müdür yardımcısı görevlendi-

rilir.
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Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dâhil beş kişiden olu-

şur. Müdür ve müdür yardımcıları dışında kalan üyeler; Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim

üyeleri arasından, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Rektör tarafından görevlen-

dirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görev-

lendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak

üzere, yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy

çokluğu ile alınır.

(4) Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda, geçici çalışma grupları kurabilir.

(5) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelik’te belirtilen amaçlar doğ-

rultusunda Merkezin çalışma ilkeleri, işleyişi ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

c) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve

uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.

ç) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine

ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma

programını düzenlemek.

d) Merkezde yapılacak analiz ücretlerini tespit ederek Üniversite Yönetim Kuruluna

sunmak.

e) Bölgenin ve Türkiye’nin kalkınmasına bilimsel ve teknolojik açıdan katkı sağlayacak

öncelikli proje konularını tespit etmek ve araştırmacıları bilgilendirmek.

f) Müdür tarafından hazırlanacak program ve teklifleri inceleyerek karara bağlamak.

g) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (l) Danışma Kurulu; Üniversitede Merkezin amaçları doğrultusunda ça-

lışma yapan, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan kişiler ara-

sından Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en az onbir,

en çok onbeş kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları danışma kurulunun doğal üyesidir.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görev-

lendirilebilir. Danışma Kurulu; yılda en az iki defa toplanarak Merkezin çalışmalarını değer-

lendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.

(3) Gerek görülmesi halinde Danışma Kuruluna, Rektörün onayı ile görüş ve düşünce-

lerinden faydalanılacağı düşünülen Üniversite dışından kamu ve özel kişi ve kuruluş temsilcileri

de davet edilebilir.

(4) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek faaliyet alanları ile ilgili konularda görüş ve

tavsiyelerde bulunmak.
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b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği or-

tamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin kararlar almak.

c) Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda

görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birimler

MADDE 10 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak

üzere çeşitli birimler oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun tavsiyesi ile Rektör tarafından gö-

revlendirilen elemanlar tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 12 – (1) Araştırma projeleri kapsamında alınan ve alınacak olan her türlü alet,

ekipman ve demirbaşlar proje sonunda, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek alanlarda Mer-

kezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

İSTANBUL ELEKTRİK-ELEKTRONİK, MAKİNE VE BİLİŞİM İHRACATÇILARI

BİRLİĞİNİN UNVANININ DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2013/7)

Unvan değişikliği

MADDE 1 – (1) İstanbul’da kurulu İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim

İhracatçıları Birliğinin unvanı “Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği” olarak de-

ğiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARINDAKİ ÜYE

KAYITLARINA DAİR TEBLİĞ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; sicile kayıtlı olan esnaf ve sanatkârların 7/6/2005

tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu uyarınca kayıt olacakları
odaların tespiti, odalara yapılan hatalı kayıtların düzeltilmesi ile büyükşehir statüsündeki illerde
faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar odalarındaki üye kayıtlarının 5362 sayılı Kanunun geçici
8 inci maddesi uyarınca muhafaza edilmesi, başka bir odaya aktarılması veya bu odalara yapı-
lacak yeni üyelik kayıtlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 5362 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 16/9/2005 tarihli

ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkâr Sicili Yönetmeliğinin 10 uncu
maddesine göre yapılacak üye kayıtları ile 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Bele-
diyesi Kanunu ile 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yir-
mi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun uyarınca büyükşehir statüsündeki illerin il merkezlerine dahil ilçelerde
mülga 17/7/1964 tarihli ve 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununa göre kurulmuş odalardaki
üye kayıtlarının 5362 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi uyarınca muhafaza edilmesi, başka
bir odaya aktarılması veya bu odalara yapılacak yeni üyelik kayıtlarına ilişkin hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 5362 sayılı Kanunun 6 ncı, 63 üncü ve geçici 8 inci mad-

deleri, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile
Esnaf ve Sanatkâr Sicili Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Üye kayıtları
MADDE 4 – (1) Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlar iş yerlerinin bulunduğu yerdeki,

iş yerleri seyyar olanlar ise ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili
ihtisas odasına, meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanlar karma odaya; karma
oda yoksa meslek ve sanatları ile ilgili en yakın ihtisas odasına kayıt edilirler.

(2) Esnaf ve sanatkârların kaydolacakları ihtisas odalarının tespitinde 13/6/2007 tarihli
ve 26551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belir-
leme Koordinasyon Kurulu Kararı (Karar No:1) esas alınır. (Örnek-1)

21/6/2005 tarihinden önce kayıt olan üyeler
MADDE 5 – (1) Büyükşehir statüsündeki illerin il merkezlerine dahil ilçelerde kurul-

muş ya da daha sonra büyükşehire dahil edilen ilçelerde kurulmuş olan odalar tarafından,
21/6/2005 tarihinden önce mülga 507 sayılı Kanuna uygun olarak kaydedilen üyelerin tamamı
muhafaza edilir.

(2) Mülga 507 sayılı Kanuna aykırı şekilde yapılan üye kayıtlarının 5362 sayılı Kanu-
nun ilgili hükümleri çerçevesinde ilgili odaya aktarılması sağlanır. (Örnek-2)

21/6/2005 tarihinden sonra kayıt olan üyeler
MADDE 6 – (1) Büyükşehir statüsündeki illerin il merkezlerine dahil ilçelerde kurul-

muş ya da daha sonra büyükşehire dahil edilen ilçelerde kurulmuş olan odaların, unvanları ile
uyumlu olmayan mesleklerle iştigal eden üyelerin kayıtlarının, 5362 sayılı Kanunun ilgili hü-
kümleri çerçevesinde ilgili odaya aktarılması sağlanır. (Örnek-3)
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Yeni kayıtlar

MADDE 7 – (1) Büyükşehir belediyesi statüsüne kavuşan ya da büyükşehir belediyesi

sınırlarına dahil edilen ilçelerdeki odaların çalışma bölgesinde faaliyet gösteren yeni üyenin

kaydı, yalnızca kendi unvanları dahilindeki mesleki faaliyetlerle iştigal etmeleri şartıyla şahsın

tercihini beyan eden dilekçeye istinaden bu odalara ya da büyükşehir sınırları içinde kurulu

bulunan ilgili odaya yapılır. (Örnek-4)

Uygulama

MADDE 8 – (1) 5362 sayılı Kanunun 6 ncı, 63 üncü ve geçici 8 inci maddesi ile Esnaf

ve Sanatkâr Sicili Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin uygulanmasında bu Tebliğ esas alınır.

Tereddüt oluşması halinde Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü görüşü doğrultusunda ha-

reket edilir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

Uygulamaya İlişkin Örnekler

Örnek-1: … ilinde “Çorbacılık” mesleği ile iştigal eden esnafın öncelikle, söz konusu

meslekle aynı unvana sahip oda var ise bu odaya, yok ise karma odaya kaydedilmesi, karma

odanın bulunmaması halinde ise “Çorbacılık” mesleğinin üst başlığı olan “Gıda Maddeleri ile

İlgili Hizmetler” başlığı altında yer alan mesleklerde kurulu bulunan ihtisas odasına kaydedil-

mesi gerekmektedir.

Örnek-2: İstanbul ili … ilçesinde 1969 yılında kurulmuş olan “…Şoförler, Taksiciler,

Minibüsçüler, Kamyonetçiler ve Kamyoncular Esnaf Odası”, 21/6/2005 tarihinden önce oda-

larına kayıtlı bulunan üyelerinden mesleği, odanın faaliyet alanı olan “Ulaştırma Hizmetleri”

ile uyumlu olanların tamamını (taksici, minibüsçü, kamyonetçi, kamyoncu, otobüsçü, servis

işletmecisi vb.) muhafaza edecek, ancak diğerlerinin (bakkal, fırıncı vb.) kayıtlarının sicil ma-

rifetiyle silinmesini ve ilgili odaya aktarılmasını temin edecektir.

Örnek-3: İstanbul ili … ilçesinde 1969 yılında kurulmuş olan “…Şoförler, Taksiciler,

Minibüsçüler, Kamyonetçiler ve Kamyoncular Esnaf Odası”na, 21/6/2005 tarihinden sonra ya-

pılacak üye kayıtlarında oda, sadece unvanında yer alan mesleklerde faaliyet gösteren üyeleri

(taksici, minibüsçü, kamyonetçi, kamyoncu) muhafaza edecek ve üye olarak kaydedecektir.

Buna karşın, odanın unvanında yer almayan meslek dalındaki üyelerin aynı faaliyet alanında

olsalar dahi (örneğin servis işletmecisi) kayıtları silinecektir.

Örnek-4: İstanbul ili … ilçesinde 1969 yılında kurulmuş olan “…Şoförler, Taksiciler,

Minibüsçüler, Kamyonetçiler ve Kamyoncular Esnaf Odası”nın faaliyet gösterdiği ilçede esnaf

ve sanatkâr siciline “minibüsçülük” meslek kolunda kaydolmak isteyen bir şahıstan anılan odaya

ya da İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odasına üye olmak istediğine dair beyanı içerir dilekçe

alınacaktır.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No : 2010/96 

Karar No : 2012/293 

Resmi belgede sahtecilik kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişiliklerin araç olarak 

kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan sanık Dursun ve Lütfıye oğlu 25/11/1964 doğumlu 

Rize Merkez Eminettin nüfusunda kayıtlı İMDAT HACIOSMANOĞLU’nun Mahkememizin 

17/09/2012 günlü aynı sayılı ilamı ile TCK 158/l-d, 35/2, 52/2, 53/l, TCK 204/1, 53/1 maddeleri 

gereğince 1 yıl 3 ay hapis, 2000 TL adli para cezası, 2 yıl 2 ay hapis cezası ve TCK 53/1 

maddesinin a-b-d-e bentlerinde yazılı haklardan cezasının infazı tamamlanıncaya kadar c 

bendinde yazılı kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyumluk yetkileri açısından hapis 

cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verildiği kararın sanığa tebliğ 

edilemediği yapılan araştırmada merinis adresinin de olmadığı anlaşıldığından tebligatın Resmi 

Gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla, 

7201 sayılı yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine aynı 

yasanın 31 maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 

sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içinde temyiz edilmediği takdirde 

kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 9421 

—— •• —— 
Antalya 5. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2012/701 

Karar No : 2012/1159 

Ulaşım Araçlarının Belli Varış veya Kalkış Yerlerinde Bulunan Eşya Hakkında Hırsızlık 

suçundan Mahkememizin 10/12/2012 tarih ve 2012/701 esas 2012/1159 sayılı kararı ile sanık 

ALIYA SHIRGAZINA'ın 5237 sayılı TCK'nun 142/1-c. 62/1, maddeleri gereğince 1 YIL 8 AY 

HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına, verilen cezanın 5560 sayılı yasanın 23. maddesi ile 

değişik 5271 sayılı CMK.nun 231/6 maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri 

Bırakılmasına, CMK.nun 231/8. Maddesi uyarınca 5 YIL süreyle denetime tabi tutulmasına karar 

verilmiş olup, sanık ALIYA SHIRGAZINA’nın ülkesinde tüm araştırmalara rağmen gerekçeli 

kararın tebliğ edilmediği, Talimatımıza verilen cevapta sanığın belirtilen adreste olmadığından 

tebligata yarar açık adres tespit edilemediğinin bildirildiği anlaşılmakla; 

7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı 

yasanın 31. maddesi gereğince ilanen yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 

sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği taktirde 

kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 9419 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ARA DİNLENDİRME SEPETİ ALIMI YAPILACAKTIR 
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamız üretim alanında kullanılmak üzere 5.000 Adet ara dinlendirme sepeti, 

teklif alma yoluyla alınacaktır. 
2 - Sepetlerin numuneleri fabrikamız satın alma şefliğinde görülebilir. 
3 - Teklifler en geç 16.12.2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 
   Tel : 397 33 65 - 66     Faks : 397 33 71 - 74 9941/1-1 

————— 
BASKILI ATLET POŞET ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız konusu şartnamede belirtilen 2.000 Kg küçük boy, 1.500 Kg orta boy, 
2.500 Kg büyük boy ve 1.500 Kg battal boy baskılı atlet poşeti, teklif alma yoluyla alınacaktır. 

2 - Baskılı Atlet Poşetlerin numuneleri fabrikamız satın alma şefliğinde görülebilir. 
3 - Teklifler en geç 16.12.2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe 

ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
   Tel : 397 33 65 - 66     Faks : 397 33 71 - 74 9942/1-1 

————— 
PASTALIK SUSAM VE SİMİTLİK SUSAM ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 2.500 Kg pastalık susam ve 5.000 Kg 
simitlik susam alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - İhale 18.12.2013 Çarşamba günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 
salonunda yapılacaktır. 

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret 
Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 18.12.2013 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız 
Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun İstisna Alımı Kapsamındadır.  
7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde 

ihaleye katılamazlar. 
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
   Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
   Tel : 397 33 65 - 66     Faks : 397 33 71 - 74 9943/1-1 
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TCDD 5. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI YOLÇATI-TATVAN İSTASYONLARI 
ARASINDA MUHTELİF KESİMLERDE BULUNAN TASMANLI HAT KESİMLERİN  

GRP (JEORADAR) YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ VE RAPORLANMASI  
HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD. 5. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2013/177003 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA 
b) Telefon Numarası : 0 422 2124800/4118 
c) Faks Numarası : 0 422 2124816 
d) Elektronik Posta Adresi : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malzemenin 
     adı ve miktarı : Yolçatı - Tatvan Hattı Km (271+000 - 301+300) Arasında 

30.000 Mt Muhtelif Kesimlerde 
3 - Yukarıda belirtilen Hizmet alımı yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı 

kanunun 3/g maddesi gereğince, Kısmı Teklife Açık, Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, 
ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu 
bürosuna 20.12.2013 tarih, saat 14.00'e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD 5. Bölge Malzeme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dâhil 100,00.-TL 
bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 9888/1-1 —— • —— 
DE22000 VE DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN BAKIM-ONARIM VE 

REVİZYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 131 KALEM  
YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2013/183061 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4419-4149 0312 311 53 05 
c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın  
    adı ve miktarı : 131 Kalem Yedek Malzeme Alımı 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 31/12/2013 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer 
Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 200,-TL 
bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9963/1-1 —— • —— 
1 ADET PLANÖR ÇEKER UÇAĞI SATIN ALINACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 
1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığının ihtiyacı olan 1 adet PLANÖR ÇEKER 

UÇAK ALIMI 23 ARALIK 2013 PAZARTESİ günü Saat: 14.00’de KAPALI TEKLİF ALMA 
usulüyle satın alınacaktır. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını ihale gün ve 
saatine kadar Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA adresindeki THK. Evrak Kısmına 
vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi ücretsiz olarak belirtilen adresten temin edebilirler. 
4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Kamu İhale Yasasına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya inceleme neticesinde dilediğine vermekte serbesttir. 
Bilgi Tel : (0 312) 303 73 77 9969/1-1 
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TLM 16 V 185 TİPİ DİZEL MOTORLARIN REVİZYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 
10 ADET KOMPLE KRANK MİLİ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2013/181661 
1 - İdarenin; 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56 
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2 - İhale konusu malın  
    adı ve miktarı : 10 ADET KOMPLE KRANK MİLİ 
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğüne 09.01.2014 günü ve saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünden (KDV Dahil) 100,- TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9965/1-1 
————— 

TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN 
DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN REVİZYONUNDA KULLANILMAK ÜZERE  

600 ADET PİRİNÇ KAFESLİ RULMAN SATIN ALINACAKTIR 
İhale Kayıt Numarası : 2013/181652 
1 - İdarenin; 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56 
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2 - İhale konusu malın  
     adı ve miktarı : 600 ADET PİRİNÇ KAFESLİ RULMAN 
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğüne 09.01.2014 günü ve saat 15:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünden (KDV Dahil) 150- TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9967/1-1 
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3 ADET AMELİYATHANE MOBİL SİSTEM ÜST DÜZEY AMELİYAT MASASI 
SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ihtiyacı 3 adet 

Ameliyathane Mobil Sistem Üst Düzey Ameliyat Masası, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç 
sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde 
belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 
tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.   
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak 
ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya 
Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 20/12/2013 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 
zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine 
uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar 
verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi 
halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 
teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir.  

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir. 
6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 
istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9973/1-1 
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AMELİYATHANE 3 BAŞLIKLI LED AMELİYAT TAVAN LAMBASI  
SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma 

Hastanesi ihtiyacı aşağıdaki listede belirtilen laboratuvar cihazları, Ofisimiz tip ticari şartnamesi 
ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 
tekliflerini sürdüreceklerdir. 

 
T.C. Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi İhtiyacı 

Malzeme Listesi 
SIRA 
NO MALZEMENİN ADI ÖLÇÜ BİRİMİ MİKTAR 

İHALE DÖKÜMAN 
BEDELİ 

1 
Ameliyathane 3 Başlıklı Led 
Ameliyat Tavan Lambası 

Adet 3 130,00 TL 

 
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinden 

inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin 
www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek 
olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis 
banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İC ZARFTA YALNIZCA 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 19/12/2013 günü, en geç saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 
zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine 
uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar 
verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi 
halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 
teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir. 
6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 
istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9974/1-1 
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75 KALEM SARF ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 75 Sarf Elektrik malzemesi, %20 artar - azalır opsiyonlu 

olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın 
alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 
RİZE adresinden 80,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20.12.2013 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İstekliler bu ihaleden az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek koşulu ile kalem 

bazında kısmi teklif verebilirler. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 9742/1-1 

————— 
24 KALEM ELEKTRİK KABLO MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 24 Kalem Elektrik Malzemesi, %20 artar - azalır 
opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale 
usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 
RİZE adresinden 80,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20.12.2013 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’da 
açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İstekliler bu ihaleden az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşuluyla 

kalem bazında kısmi teklif verebilirler. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 9741/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂN 
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR 
(DOÇENT) 

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik 
yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 
maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel ve ilanda belirtilen 
diğer koşulları taşıyan doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Dairesi 
Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen şartları ve 2547 sayılı Kanunda 
belirtilen koşulları sağlayamayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

DOÇENT: 
Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve 

anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet 
fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim 
faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının 
listelerini içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına 
başvurmaları gerekmektedir. 

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, posta ile yapılacak 
başvurular dikkate alınmayacaktır. 

1 - Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul'ca 
eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

2 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) 
çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir. 

3 - Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, posta ile 
yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. 

4 - Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, tecilli olmak veya askerlikten 
muaf olduğunu belgelendirmek. 

5 - Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz 
olmaları gerekmektedir. 

İlan olunur. 
NOT: - İstenen belgelerin, Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması 

yeterlidir.  
ADRES: -Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü/Çat Yolu Üzeri 4. Km Yakutiye/ 

ERZURUM. 
 

Birimi Anabilim Dalı Unvanı Adet Drc. Başvuru Koşulu 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

İnşaat 
Mühendisliği 

Doçent 1 1 

"Betonarme Perdeli Yapıların 
Deprem Davranışlarının Belir-
lenmesi" alanında çalışma 
yapmış olmak. 

 9915/1-1 
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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

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Kalkınma Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Milli Savunma Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Cihannüma Ekonomik ve Toplumsal

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Niğde Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliğinin

Unvanının Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2013/7)
— Esnaf ve Sanatkârlar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlân
– 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. 


