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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Giresun Üniversitesinden:
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esas-
ları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Giresun Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, 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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Giresun Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merke-

zini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Giresun Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Bölgenin okul öncesi eğitim çağı çocuklarının eğitim sorunlarının tespiti ile sorun-

ların giderilmesine yönelik yeni projeler üretmek ve bu suretle eğitim kalitesini arttırmak, okul
öncesi eğitim, aile-çocuk iletişimi, çocuk sağlığı ve çocuk psikolojisi alanlarında bilimsel araş-
tırmalar ve çalışmalar yapmak.

b) İlgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak, Merkez bünyesinde uygulamalı kreş,
anasınıfı ve anaokulu açmak.

c) Üniversitenin bu alanda öğrenim gören öğrencilerine ve öğretim elemanlarına uy-
gulama, araştırma ve bilimsel çalışma ortamları hazırlamak.

ç) Uygulama anaokullarında eğitim görecek çocukların, eğitim ve sağlık bilimleri ge-
reklerine uygun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal açılardan gelişimlerini ve yaratıcılıklarını
en üst seviyeye çıkarmak, problem çözme, düşünme ve karar verme becerilerini desteklemek
ve bu alanda eğitim kalitesini geliştirecek programlar oluşturmak.

d) Eğitimin sürekliliği ve okul öncesi eğitim çağındaki çocukların tüm alanlardaki ge-
lişimlerini desteklemek amacıyla, aile ve çocuk bakımını üstlenen bireylere yönelik eğitim
programları ve kurslar düzenlemek.

e) Faaliyet konularıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası alanda, resmi ve özel kurum
ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek.

f) Okul öncesi ve ilgili alan öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerinin artırılması konu-
sunda resmi ve özel kuruluşların ihtiyaç duydukları hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim desteğini
sunmak.

g) Faaliyet alanına giren konularda yayınlar yapmak, konferans, kongre, sempozyum,
seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 7 – (1) Müdür; okul öncesi eğitim konularında araştırma ve uygulama dene-

yimi olan, Üniversitede çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görev-
lendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde süresi
dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ara-
sından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçer. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından
en çok üç yıl için görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi
kendiliğinden sona erer. Müdürün, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi
vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni bir Müdür görevlendiri-
lebilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu kurulların gündem-

lerini oluşturmak, toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
b) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenlemeleri yapmak, idari ve tek-

nik işleri yürütmek.
c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir

önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak.
ç) Her yılsonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rek-

töre rapor vermek.
d) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit

etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Merkezi temsil etmek.
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Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör tarafından okul öncesi eğitim konularında

araştırma ve uygulama çalışmaları olan Üniversite Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı öğretim
elemanları arasından görevlendirilecek üç üye, Müdür ve Danışma Kurulu içinden Rektör ta-
rafından seçilen bir üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin gö-
rev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona
ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak en az iki ayda bir toplanır. Müdür gerekli gördüğü
durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı yeter sayısı, Yönetim
Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile
alınır. Her üye oyunu kabul veya ret şeklinde verir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği
halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını ha-

zırlamak ve yürütmek, faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda Senato kararı ve Rektörün onayı
ile gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak.
c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesine ilişkin ka-

rarları almak.
ç) Araştırma ve proje tekliflerini incelemek ve karara bağlamak.
d) Uygulama anaokullarında ilgili birimlerce yapılacak bilimsel araştırma ve uygula-

malarda anaokulu yönetimi ile koordinasyonu sağlamak.
e) Öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlerde verilecek katılım belgelerini düzenlemek.
f) Merkez bünyesinde araştırma ve proje grupları oluşturmak, bu grupların konularına

ve görevlendirilecek elemanlarına ilişkin kararlar almak.
g) Müdürün önereceği konuları görüşmek ve karara bağlamak.
ğ) Kendi görev alanı ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde

kamu kurum ve kuruluşlarından teklif edilecek iki üye olmak üzere Yönetim Kurulunun teklifi
üzerine veya doğrudan Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur.
Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden
ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında yılda bir defa ola-
ğan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya
çağırabilir. Danışma Kurulu; Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına
uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 10 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine

göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisinin bir kıs-

mını veya tamamını Müdüre devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde;  2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İnönü Üniversitesinden:
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KATALİZ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İnönü Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Kataliz Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İnönü Üniversitesi Kataliz Uygulama ve Araştırma

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-
lerine 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: İnönü Üniversitesi Kataliz Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,
ç) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İnönü Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; daha az hammadde ve enerjinin kullanıldığı, yeni-

lenebilir kaynakların kullanımını arttıran ve tehlikeli kimyasalların kullanımını azaltan veya
ortadan kaldıran çevre dostu işlemlerin katalizörlerle gerçekleştirildiği kataliz alanında Türki-
ye’nin araştırma potansiyelinin gelişmesine katkıda bulunmak, geliştirilen yeni katalitik sis-
temlerin endüstriye uygulanabilirliğini araştırmak, elde edilecek ürünlerle rekabet gücünü ar-
tırmak, bunun neticesinde dışa bağımlılığı azaltarak refah seviyesini yükseltmek, katalizör ve
etrafındaki teknolojileri satın alan bir ülke konumundan katalizör geliştiren ve üreterek pazar-
layan bir konuma gelmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kataliz konusunda ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olabilecek nite-

likteki bilimsel ve teknolojik araştırmaları yapmak, gerekli imkanları hazırlamak ve uygula-
maları gerçekleştirmek.

b) Üniversitenin bilimsel araştırma ve çalışmalarına katkıda bulunmak.
c) Merkezde yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmasını sağlamak.
ç) Endüstrinin, diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu katalitik proseslerde ça-

lıştırabileceği tecrübeli insan kaynağını yetiştirmek.
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d) Globalleşen ekonomi çerçevesinde, verimliliğin en üst düzeyde olması gerekliliği,
aktivitesi ve seçiciliği yüksek, moleküler düzeyde yapısal kontrole elverişli katalizörlerin ge-
liştirilmesini sağlamak.

e) Bol ve ucuz bulunan kimyasallardan; yüksek verimle ve seçicilikle istenen ürün oluş-
turmanın yanı sıra, yan ürünleri minimuma indirmek için yeni yöntemler geliştirmek.

f) Türkiye’nin önümüzdeki süreçte katalizör ve etrafındaki teknolojilerini satın alan bir
ülke konumundan katalizör geliştiren ve üreten, katalizör merkezli süreçleri tasarlayıp bunları
pazarlayan bir konuma gelmesini sağlamak.

g) Ülkemizi uluslararası bilim platformunda daha etkin bir şekilde tanıtmak, bilimsel
anlamda uluslararası düzeyde rekabet gücümüzü arttırmak.

ğ) Merkezin araştırmacı ve teknik personelini eğitmek, Üniversite, sanayi ve diğer ku-
ruluşlardaki araştırmacı ve teknik personelin eğitimine yardımcı olmak.

h) Merkezin amaç ve faaliyetleri kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurum ve
kuruluşlarla fikir ve proje işbirliğinde bulunmak, panel, konferans, seminer, çalıştay ve sem-
pozyumlar düzenlemek, nitelikli yayınlar yapmak, ülkemizin uluslararası alandaki ilişkilerinin
geliştirilmesine bilimsel katkılarda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Merkezin yöneticisi olan Müdür; Üniversitede görev yapan ve Mer-

kezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç
yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından, Üniversitede görev yapan ve Merkezin faa-
liyet alanlarıyla ilgili çalışmaları olan öğretim elemanları arasından iki kişi en çok üç yıl için
müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının da
görevi sona erer.

(3) Merkezde Müdür veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilen öğretim üyeleri ve
öğretim görevlileri, bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokuldaki görevlerine de devam
ederler.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetim, yürütme, bilim, araştırma, inceleme, yayın ve benzeri kurullarına

başkanlık etmek ve bu kurulların işleyiş ve düzenini sağlamak, her yılın sonunda ve istendi-
ğinde Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Rektörlüğe rapor sunmak.

b) Merkezin ihtiyaçlarını ve bütçesini gerekçeleriyle birlikte hazırlamak, bu konudaki
Yönetim Kurulu kararını Rektörlüğe bildirmek.

c) Merkez personelinin çalışmalarını düzenlemek ve denetim görevini yürütmek.
ç) Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerle ilgili işleri yürütmek.
d) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konferans, panel, sempozyum ve benzeri ulusal/ulus-

lararası bilimsel etkinliklerin düzenlenmesini veya bunlara katılımı sağlamak.
e) Merkez tarafından düzenlenen kurs ve seminerlere katılanlara katılım belgesi ver-

mek.
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f) Merkezde görev yapacak eğitimcileri, akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını
belirlemek ve görevlendirmelerle ilgili önerileri Rektörlüğe sunmak.

g) Üniversite dışındaki diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlardan, ihtiyaç duyulan
alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlen-
dirilmesi için Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlüğe teklifte bulunmak.

ğ) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt
içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlüğe önermek.

h) İlgili diğer mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yürütmek.
(2) Müdür yardımcıları, Müdür ve Yönetim Kurulunun, Merkezin faaliyetleri ile ilgili

olarak kendilerine verilen görevleri yerine getirirler.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile ilgili öğretim üye-

leri/elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen dört kişi ile
birlikte toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri üç yıllığına görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyeliği sona
eren kişi tekrar görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu başkanı Müdürdür. Rektör kurulun doğal üyesidir ve gerektiğinde
Kurula başkanlık eder.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programlarını, bilimsel faaliyet ve yayınlarını planlamak.
b) Merkezin amacına uygun olarak bilim, araştırma, inceleme, yayın ve benzeri konu-

larda çalışma grubu veya kurullar oluşturmak.
c) Yönetim Kurulu kararıyla dışarıdan mal ve hizmet edinmek.
ç) Merkezde çalışacak öğretim elemanı ve uzmanların görevlendirilmesi konusunda

Rektörlük makamına önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında alınan her türlü

alet, ekipman ve demirbaş malzemeler Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Üniversite Senatosu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.
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2013 Aralık Günsüzleri                   KILIÇ 
1200-31 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

6 Ocak 2014 

PAZARTESİ 
Sayı : 28874 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Van 2. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2012/63 

Fadil ve Naime oğlu, 11/07/1979 doğumlu, Van merkez Şerefiye Mah. Nüf. kayıtlı sanık 

Ferit KIRMIZ1KAYA hakkında, Yaralama ve hakaret suçundan mahkememizde açılan kamu 

davasının yapılan yargılaması sonunda; 

Mahkememizin 22/10/2013 tarih ve 2012/63 esas, 2013/381 karar sayılı ilamı ile, Sanık 

hakkında hakaret suçundan açılan kamu davasının şikayet yokluğu nedeniyle düşürülmesine, 

yaralama suçundan ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar olup, sanığın 

bulunamaması nedeniyle gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın ilgili maddeleri gereğince ilanen 

tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak, takip eden 7 gün 

içerisinde, HAGB kararına karşı itiraz edilmediği, Düşme kararına karşı ise temyiz yoluna 

başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ilan olunur. 10282 

————— 
Esas No : 2012/377 

Karar No : 2013/12 

Mahkememizin 11/01/2013 tarih ve 2012/377 esas, 2013/12 karar sayılı ilamı ile, Salih ve 

Necibe oğlu, 10/11/1969 doğumlu, Van ili Başkale ilçesi Gelenler köyü Nüf. kayıtlı sanık Aydın 

UÇAR hakkındaki elektrik enerjisi hakkında hırsızlık suçuna ilişkin kamu davasının zamanaşımı 

nedeniyle düşmesine kararı verilmiştir. 

Sanığın yokluğunda verilen karar, sanığın bulunamaması nedeniyle 7201 sayılı Yasanın 

ilgili maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup, ilanın yayını tarihinden itibaren 15 

gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak, takip eden 7 gün içerisinde temyiz edilmediği takdirde 

kesinleşeceği ilan olunur. 10283 

————— 
Esas No : 2013/44 

Resmi belgede sahtecilik suçundan sanık Sylavin GUETCHANG FANKAM hakkında 

mahkememizde açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda; 

Fankam Andre ve Tchuemguem Regine oğlu, 09/01/1981 doğumlu sanık Sylavin 

Guetchang FANKAM hakkında Mahkememizin 19/11/2013 tarih ve 2013/44 esas, 2013/425 

karar sayılı ilamı ile resmi belgede sahtecilik suçundan beraatine karar verilmiş olup; sanığın 

bulunamaması nedeniyle gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın ilgili maddeleri gereğince ilanen 

tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak, takip eden 7 gün 

içerisinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği ilan olunur. 10284 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BİR ADET LASTİK TEKERLEKLİ LODER KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR 
EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

İki yıl süreyle bir adet lastik tekerlekli loder (operatörleri ile birlikte) yakıtı idareye ait 
olmak üzere kiralama hizmeti alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2013/196134 
1 - İdarenin 
a) Adresi : P.K.9    17400-ÇAN/ÇANAKKALE 
b) Telefon ve faks numarası : 0 286 435 33 70 - 0 286 435 33 75 
c) Elektronik posta adresi : euascan1@ttmail.com 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : İki yıl süreyle bir adet lastik tekerlekli loder (operatörleri 

ile birlikte) yakıtı idareye ait olmak üzere teknik şartname 
esasları dahilinde kiralama hizmeti alımı işi. 

b) Yapılacağı yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı Kömür Alma Bölgesi  
c) İşin süresi : 730 (yediyüzotuz) takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Komisyon Toplantı Salonu Çan-ÇANAKKALE 
b) Tarihi ve saati : 20/01/2014 - 14.00 
4 - İhale dokümanı, EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan/ 

ÇANAKKALE adresinde ve www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 20,00 TL şartname bedelini İşletme Müdürlüğümüzün 
Halk Bankası IBAN NO: TR83 0001 2009 6410 0013 0000 04, Ziraat Bankası İBAN NO: TR65 
0001 0003 3837 7120 4354 30, Vakıfbank İBAN NO: TR32 0001 5001 5800 7286 3488 51 hesap 
numaralarından birine yatırmaları zorunludur. Dekont açıklamasına İhale Kayıt Numarası, İşin 
Konusu ve Şartname Bedeli olduğu ibaresi mutlaka eklenmelidir.  

5 - Teklifler 20/01/2014 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik 
Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

6 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale 
Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır. 10786/1-1 

—— • —— 
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA 

TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 2.212,50 TL ile en çok 88.500,00 TL arasında değişen; 
15/01/2014 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 221,25 TL ile en 
çok 8.850,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Açık Kasa Kamyonet, Binek Otomobil, 
Minibüs, Dorse (Frigorofik), Kapalı Kasa Kamyonet, Kamyonet, Kamyon (Damperli) cinsi 32 
adet araç; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye 
Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 16/01/2014 tarihinde saat: 09.30'da 
satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 
www.gtb.gov.tr internet adresimiz 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 Araca Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 
Cilvegözü Tasfiye İşletme ile Bölge Müdürlüklerinden alınabilir. 

İlan olunur. 10569/1-1 
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DE LOKOLARIN VE ANA AKSAMLARININ KOMPLE TEMİZLİĞİ İŞİ 8 (SEKİZ) 

İŞÇİ İLE 10 (ON) AY SÜRELİ YAPTIRILACAKTIR 

TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/193199 

1 - İdarenin: 

a) Telefon ve Faks Numarası : (0.312) 211 11 28 - (0.312) 211 06 96 

b) Elektronik Posta Adresi : www malzeme tcdd.gov.tr. /  

  adfsatinalma@tcdd.gov.tr 

İhale konusu malın adı ve miktarı : 10 ay süreli 8 işçi ile, DE lokoların ve ana 

aksamlarının komple temizliği işi. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Komisyonu Başkanlığına 29/01/2014 Çarşamba günü saat: 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş 

olması şarttır. 

4 - İhale dökümanı TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın 

almaları zorunlu olup Fabrikamız veznesinden KDV Dahil 100,00 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. 

7 - Tekliflerin değerlendirilmesinde, gerekli ek bilgiler komisyonumuzca yazılı olarak 

istenilebilecektir. 10509/1-1 

—— • —— 
BÖLGEMİZİN YOL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 1 - ULUGÜNEY İST. 40.000 M3, 2 - ÇİZMEBURUN, 

İST. 50.000 M3, 3 - LEYLEK İST. 10.000 M3 FÜGÜRE HALDE BALAST ALIMI 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

(İHALE KISMİ TEKLİFE AÇIKTIR) 

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/156265 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA 

b) Telefon Numarası : 0 422 2124800/4118 

c) Faks Numarası : 0 422 2124816 

c) Elektronik Posta Adresi : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: Bölgemizin Yol Müdürlüğünün 1 - Ulugüney 

İst. 40.000 M3, 2 - Çizmeburun, İst. 50.000 M3, 3 - Leylek İst.10.000 M3 Fügüre Halde Balast 

Alımı. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 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 Komisyon Şefliği 

Bürosuna; 16.01.2014 tarih, saat: 14.00'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 

Komisyon bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup; TCDD. 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00.-TL Bedelle 

temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 10780/1-1 
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DERİNCE-DARICA ARASINDA KILAVUZ KAPTANLARIN TAŞINMASI 

HİZMET ALIMI SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/194753 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0262 239 73 00 / 0262 223 42 78 

c) Elektronik Posta Adresi : 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: DERİNCE-DARICA ARASINDA KILAVUZ 

KAPTANLARIN TAŞINMASI HİZMET ALIMI Toplam 2200 Etap. Yukarıda belirtilen 

alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, 

ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 20.01.2014 tarih Pazartesi Günü Saat:10:30’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

4 - İhale dökümanı TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300 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. 10719/1-1 

—— • —— 
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN 4 ADET 60 E1 RAYLI BETON 

TRAVERSLİ 1/12 EĞİMLİ R 500 MAKAS SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/195364 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

No: 121/A  35220 Alsancak/İzmir 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108 ---- 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@.tcdd.gov.tr. 

Şartnamenin Görülebileceği internet adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İhtiyacı Olan 4 Adet 

60 E1 Raylı Beton Traversli 1/12 Eğimli R 500 Makas Satın Alınması İşi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLERDEN teklif alınmak 

suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler 

ihale dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 28.01.2014 Tarihi Salı Günü Saat 15:00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.-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. 10721/1-1 
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KİRA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILACAKTIR 

Üsküdar Belediye Başkanlığından: 

İhaleye Konu Taşınmazın; 

İli : İstanbul 

İlçesi : Üsküdar 

Mahalle/Köyü : Acıbadem Mah. 

Cadde/ Sokak : Çeçen Sk. 

Pafta, Ada, Parsel No : 71/1341/66 Parsel Yanı Yeşil Alan 

Yüzölçümü : 1.061,24 m2 (2 Kat) 

İmar Plan Fonksiyonu : Yeşil Alan 

Muhammen Bedel : 1.550.000,00 TL+KDV (Yaklaşık İnşaat Maliyet Bedeli) 

Muhammen Kira Bedeli : 9.000,00 TL + KDV (Artırıma Esas Yıllık Kira Bedeli) 

Geçici Teminat : 46.500,00 TL Muhammen bedelin (Yaklaşık inşaat maliyet 

bedelinin) %3’üdür. 

Kesin Teminat : 93.000,00 TL Muhammen bedelin (Yaklaşık İnşaat maliyet 

bedelinin) %6’sıdır. 

İhale Tarihi/Saati : 16/01/2014 - 10:00 

İhalenin Yapılacağı Yer : Üsküdar Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu 

Mimar Sinan Mah. Hakimiyet-i Milliye Cad. No: 35 

Üsküdar-İSTANBUL 

AÇIKLAMALAR 

1 - İhale Konusu İşin Niteliği: “İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Acıbadem Mahallesi, 71 pafta, 

1341 ada, 66 parsel sayılı taşınmazın yanında bulunan yeşil alanın üst kısmı kendi fonksiyonunda 

kullanılmak şartıyla zemin altı otopark ve çok amaçlı salonların yapımı karşılığı uzun süreli 

kiralanması” işi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif 

usulü ile, ilanda belirtilen muhammen yıllık kira bedeli üzerinden 16/01/2014 tarihinde saat 

10:00’da Üsküdar Belediyesi Encümen salonunda toplanacak Komisyonca yapılacaktır.  

2 - İhaleye Konu Taşınmaz: İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Acıbadem Mahallesi, 71 pafta, 

1341 ada, 66 parsel sayılı taşınmazın yanında bulunan yeşil alanın zemin altıdır. İhale Konusu: 

Yukarıda tapu kaydı, nitelikleri ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine avan projeye göre 

yapılacak Zemin Altı Otopark ve Çok Amaçlı Salon inşaatının yapım karşılığı uzun süreli 

kiralama işinin ihalesidir. 

4 - Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı: İhale şartnamesi ve diğer 

evraklar (CD Ortamında verilecektir) mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak İstimlak 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir, ücretsiz görülebilir. Şartname bedeli 100,00-TL’dir.  

5 - İhalenin yapılacağı yer, tarih ve saat: İhale Üsküdar Belediyesi Encümen Salonunda 

İhale komisyonu huzurunda 16/01/2014 tarihinde saat 10:00 da yapılacaktır. 

6 - İhalenin Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a fıkrası gereği Kapalı Teklif 

Usulü ile yapılacaktır. 

7 - Tahmini bedel ve geçici teminat miktarı: Tahmini inşaat maliyet bedeli 1.550.000,00-

TL+KDV’dir. 46.500,00-TL tutarında geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu 

alınacaktır.  

8 - İsteklilerde aranacak belgeler:  

8.1. Kanuni ikametgahı olması 

8.2. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi 

8.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi. 
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8.3.1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğuna dair belge ibraz etmesi, 

8.3.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan 2014 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

8.3.3. Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (8.3.1) ve (8.3.2) deki esaslara göre temin edecekleri belgeleri sunacaklardır. Ortak 

Girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Ancak, İdareye karşı, Ortaklar ve Şirket 

ayrı ayrı sözleşme ve şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için İdarenin 

onayının alınması zorunludur. 

8.3.4. Vakıf veya dernek olması halinde dernek tüzüğünde veya vakıf senedinde kuruluş 

gayesine uygun olarak gayrimenkul kiralama, üst hakkı, intifa hakkı edinme vb. hususlarda 

yetkiye haiz olduğu belirtilmiş olmalıdır. Dernek tüzüğü veya vakıf kuruluş senedi ibraz 

edilmelidir. 

8.4. İmza sirküleri/beyannamesi vermesi, 

8.4.1. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi, 

8.4.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

8.4.3. Ortak Girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel 

kişilerin her birinin (8.4.1) ve (8.4.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

8.5. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki 

Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması zorunludur.) 

8.6. Yeterliliğe ilişkin belgeler: 

8.6.1. Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış Borcu 

Yoktur yazısı vermesi. 

8.6.2. Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden ilan 

tarihinden sonra alınmış belge vermesi. 

8.6.3. SGK’ya borcu olmadığına dair ilan tarihinden sonra alınmış belge vermesi. 

8.7. Bu ilanın 7. maddesinde belirtilen miktarda geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına 

dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu vermesi. 

8.8. İsteklilerin ortak girişim halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim 

beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde 

noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale 

sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar). 

8.9. İhale dosyasını idareden satın aldığına dair dosya alındı makbuzunun aslını vermesi, 

8.10. İhaleye katılacak isteklilerin, şartnamede belirtilen ve örneği sunulan teklif 

mektubunu, en geç 15/01/2014 Çarşamba günü saat 16:30’a kadar sıra numaralı alındılar 

karşılığında Üsküdar Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

9 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

10 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

11 - Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır. 

İlan olunur. 3/1-1 
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VAKUMLU EDTALI-JELLİ TÜP VE KAN ALMA İĞNESİ ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kurumumuz Bölge Kan Merkezi ve Kan Bağış Merkezlerinin ihtiyacı olan aşağıda 

cinsi ve miktarı belirtilen malzeme kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

 

 MALZEME ADI MİKTAR (ADET) 

1 Vakumlu Edtalı Tüp 4-5 ml 4.600.000 

2 Vakumlu Jelli Tüp 8-10 ml 4.150.000 

3 Kan Alma İğnesi 450.000 

 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18 Fatih/İSTANBUL” 

adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 23 Ocak 2014 günü saat 10:30’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 1 Nolu “İhale İdari ve Teknik Belgeleri’’ zarfı aynı gün saat 15.00’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 71/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz ilgili biriminde açık bulunan aşağıda anabilim dalı ile unvan ve koşulları 

belirtilen kadroya 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi 

alınacaktır. İsteklilerin, başvurularını 06 - 20 Ocak 2014 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar 

doğrultusunda yapmaları gerekmektedir. 

Başvuru, Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) yapılacak olup, DEVAMLI 

STATÜ’ye göre atama yapılacaktır. Adayların Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul 

edilmiş ve YÖK tarafından onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-

kriterleri.html adresinden öğrenilebilir) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların 

başvuruları işleme konulmayacaktır. Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, 

kadro ilanlarına başvurmak için asgari şartlar olup, kadroya atanma hakkı doğurmaz.  

Adaylar, http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html Web adresinden temin 

edecekleri özgeçmiş ve akademik etkinlik formlarını doldurarak; 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus 

cüzdanı sureti, diploma ve öğrenim durumunu gösterir belge ile 6 nüsha olarak hazırlayacakları 

yayın dosyalarını bu amaca uygun kutu içerisinde bir dilekçe ile birlikte teslim edeceklerdir.  

Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

İlköğretim Matematik Eğitimi Profesör 1 

İlan olunur. 69/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden: 

İzmir İli Selçuk İlçesi Selçuk Lisesinden alındığı iddia edilen Yeliz DOĞAN adına 

düzenlenen diplomanın sahte olduğu ve okul kayıtları ile örtüşmediği anlaşıldığından aşağıda 

kimlik bilgileri bulunan lise diploması iptal edilmiştir. 

İlan olunur. 

OKUL NO : 1575 

ADI SOYADI : Yeliz DOĞAN 

BABA ADI : Mehmet 

ANNE ADI : Durdunur 

DOĞUM YERİ : Selçuk 

DOĞUM TARİHİ : 23/05/1996 

DİPLOMAYI VEREN OKUL ADI : Selçuk Lisesi 

DİPLOMA BELGE NO : 1565 

DİPLOMA DÜZENLEME TARİHİ : 19/01/1996 

BÖLÜMÜ : Sosyal Bilimler 67/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden: 

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, proje sınırları 

dahilinde muvafakat sözleşmesi imzalamayan Uygulama Esasları çerçevesinde hak sahibi olan 

vatandaşlarımızın sözleşme imzalamaları için 5 (beş) iş günü içerisinde Yenimahalle Belediyesi 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 

İlanen duyurulur. 72/1-1 

—— • —— 
TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden: 

Aşağıda isimleri ve imal ettikleri mamulleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik 

Belgesini kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen 

nedenlerden feshedilmiştir. 

Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu 

belgenin firma tarafından kullanılamayacağı, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre 

hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur. 

TSE MERSİN İTHALAT MÜDÜRLÜĞÜ 

Adres : Gökdelen İş Merkezi Kat: 3 MERSİN 

Tel : 0 324 337 41 71 -72    Faks: 0 324 337 41 70 

Belge Türü : HYB Hizmet Yeri Belgelendirme 
 

Firma Adı Belge Konusu Belge No Fesih Tarihi 

Fesih 

Gerekçesi 

ACIMIŞ - ÖNDER OTOMOTİV 

PETROL LPG VE DOĞALGAZ 

SİSTEMLERİ İNŞAAT TURİZM 

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ LTD. ŞT. 

TS 12664-1 33-HYB-444 03.12.2013 

Yıllık Vizesi 

Yaptırmadığı 

için Olumsuz 

KORAY İKLİMLENDİRME YAŞ 

SEBZE MEYVE ARAÇ 

KİRALAMA MAKİNA İNŞAAT 

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

TS 12255  

TS 13015+a1 
33-HYB-536 03.12.2013 

Yıllık Vizesi 

Yaptırmadığı 

için Olumsuz 

YILMAZ OTO GAZ DÖNÜŞÜM 

SİSTEMLERİ-AHMET YILMAZ 
TS 12664-1 33-HYB-514 26.12.2013 Firma Talebi 

 70/1-1 



6 Ocak 2014 – Sayı : 28874 RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 

 

 



Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 6 Ocak 2014 – Sayı : 28874 

 

 



6 Ocak 2014 – Sayı : 28874 RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 

 

 



Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 6 Ocak 2014 – Sayı : 28874 

 

 



6 Ocak 2014 – Sayı : 28874 RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 

 

 



Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 6 Ocak 2014 – Sayı : 28874 

 

 



6 Ocak 2014 – Sayı : 28874 RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 

 

 



Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 6 Ocak 2014 – Sayı : 28874 

 

 



6 Ocak 2014 – Sayı : 28874 RESMÎ GAZETE Sayfa : 23 

 

 
 

 



Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 6 Ocak 2014 – Sayı : 28874

Sayfa

1

4

7

8

13

15

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

— Giresun Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— İnönü Üniversitesi Kataliz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


