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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                             17 Ocak 2014
        69471265-305-430

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

           Görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Ocak 2014 tarihinde Belçika’ya gideceğimden,
dönüşüme kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesini yük-
sek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

                                        —————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   17 Ocak 2014
        68244839-140.02-2-29

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 17/01/2014 tarihli ve 69471265-305-430 sayılı yazınız.

           Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Ocak 2014 tarihinde Belçika’ya gidecek olan
Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı
Ali BABACAN’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

20 Ocak 2014
PAZARTESİ

Sayı : 28888



BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            17 Ocak 2014
        69471265-305-436

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Ocak 2014 tarihinde Belçika’ya gidecek olan
Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Gümrük
ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  17 Ocak 2014
       68244839-140.03-19-35

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 17/01/2014 tarihli ve 69471265-305-436 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Ocak 2014 tarihinde Belçika’ya gidecek olan
Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Gümrük
ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            17 Ocak 2014
        69471265-305-431

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Ocak 2014 tarihinde Belçika’ya gidecek olan
Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’in dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Adalet
Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  17 Ocak 2014
       68244839-140.03-14-30

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 17/01/2014 tarihli ve 69471265-305-431 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Ocak 2014 tarihinde Belçika’ya gidecek olan
Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’in dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Adalet
Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                 20 Ocak 2014 – Sayı : 28888

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2



                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            17 Ocak 2014
        69471265-305-432

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Ocak 2014 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Avrupa
Birliği Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi ELVAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla
arz ederim.
                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  17 Ocak 2014
       68244839-140.03-15-31

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 17/01/2014 tarihli ve 69471265-305-432 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Ocak 2014 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Avrupa
Birliği Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi ELVAN’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            17 Ocak 2014
        69471265-305-433

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak ve Cenevre II Toplantısı ile Dünya Ekonomik Forumu Toplan-
tısı’na katılmak üzere; 20 Ocak 2014 tarihinden itibaren Belçika ve İsviçre’ye gidecek olan
Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma
Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  17 Ocak 2014
       68244839-140.03-16-32

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 17/01/2014 tarihli ve 69471265-305-433 sayılı yazınız.
           Görüşmelerde bulunmak ve Cenevre II Toplantısı ile Dünya Ekonomik Forumu Toplan-
tısı’na katılmak üzere, 20 Ocak 2014 tarihinden itibaren Belçika ve İsviçre’ye gidecek olan
Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma
Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            17 Ocak 2014
        69471265-305-434

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Ocak 2014 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Ekonomi
Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Orman ve Su İşleri
Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  17 Ocak 2014
       68244839-140.03-17-33

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 17/01/2014 tarihli ve 69471265-305-434 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Ocak 2014 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Ekonomi
Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Orman ve Su İşleri
Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            17 Ocak 2014
        69471265-305-438

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Ocak 2014 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Kültür
ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz
ederim.
                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  17 Ocak 2014
       68244839-140.03-20-36

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 17/01/2014 tarihli ve 69471265-305-438 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Ocak 2014 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Kültür
ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            17 Ocak 2014
        69471265-305-429

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Ocak 2014 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın dönüşüne kadar Gençlik ve Spor
Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.
                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  17 Ocak 2014
       68244839-140.03-13-28

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 17/01/2014 tarihli ve 69471265-305-429 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Ocak 2014 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın dönüşüne kadar Gençlik ve Spor
Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            17 Ocak 2014
        69471265-305-435

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Uluslararası Yatırımcı Toplantılarına katılmak üzere; 20 Ocak 2014 tarihinden itibaren
İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in
dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in
vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  17 Ocak 2014
       68244839-140.03-18-34

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 17/01/2014 tarihli ve 69471265-305-435 sayılı yazınız.
            Uluslararası Yatırımcı Toplantılarına katılmak üzere, 20 Ocak 2014 tarihinden itibaren
İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in
dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in
vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden:

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE 

ÖĞRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları ve yönetim or-

ganlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türkçe

Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına

ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (KSÜTÖMER):Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türkçe Öğretim

Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin müdürünü,

c) Rektör: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

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

a) Yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe öğretmek, Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak

amacıyla birimler oluşturmak.

b) Türkçe öğretimi konusunda yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli kurum ve kuruluşlarla

ortak çalışmalar yapmak.
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c) Merkezin amaç ve faaliyetleri doğrultusunda çalışmaları teşvik etmek, seminer, kurs

ve toplantılar düzenlemek.

ç) Türkçeyi daha iyi öğretmek, Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurtiçi

ve yurtdışında geziler düzenlemek.

d) Türkçe eğitim ve öğretimine yönelik programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek

ve bu amaçla yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

e) Türkçe öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla yurtiçinde ve

yurtdışında çeşitli seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür çalışmalara

katılmak.

f) Yurtdışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye'deki üniver-

sitelerin Türk Dili ve Edebiyatı,  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Dil Bilim ve Çağdaş

Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümleri öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yö-

nelik uygulama programları düzenlemek, bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

g) Türkçe öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programlarını ve sınavlarını

hazırlamak, bunları yurtiçinde ve yurtdışında uygulamak, yurtdışındaki çeşitli üniversite ve dil

merkezleriyle işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eğitim araçlarının

paylaşımını sağlamak.

ğ) Türkçe öğretiminin verimli hale getirilmesi için bu dillerin öğretimi arasında karşı-

laştırmalı çalışmalar yapmak.

h) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak;

kitap, dergi, bülten, rapor, proje ve broşür yayınlamak.

ı) Yurtdışında yaşayan veya ülkeye dönen Türk çocuklarına ve yetişkinlere Türkçe öğ-

retmek.

i) Yurtdışında yaşayan Türk çocuklarının ve yetişkinlerin içinde yaşadıkları topluma

uyum sağlayabilmeleri, okullarında ve işlerinde başarılı olabilmeleri için onlara yaşadıkları ül-

kenin dilini öğretmek.

j) Bilimsel çalışmaları desteklemek, kurum ve kuruluşların isteklerini karşılamak ama-

cıyla çeşitli dillerden çeviriler yapmak.

k) Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil sınavları düzenlemek.

l) İlk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik

sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.

m) Türkçe ve yabancı dil öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan

ulusal ve uluslararası projelere ortaklık etmek.

n) Merkezde Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerle tanışıp

kaynaşmalarını sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, koro, gösteri gibi

çeşitli çalışma grupları oluşturmak.

o) Türkiye’de öğrenim görmek isteyen yabancı öğrenciler için gerekli olan Türkçe kurs-

ları düzenlemek, Türkçe dil bilgisinin, üniversite eğitimini devam ettirebilecek yeterlikte olup

olmadığını sınav yaparak tespit etmek ve onlara Türkçe Düzeyi Sertifikası vermek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı olarak görev yapan ve Merkezin

faaliyet alanlarıyla ilgili konularda çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl

süreyle görevlendirilir. Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Görevi sona eren Müdür aynı

usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezi temsil eder ve Merkezde görevli öğretim

elemanları arasından uygun gördüğü en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendiril-

mek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi de Müdürün görev sü-

resi ile sınırlıdır.

(2) Müdür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini, yardımcısı

da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla

sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkez birimleri arasında koordinasyonu sağlamak ve bu birimlerde görev alan her

düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak.

ç) Merkezin ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildir-

mek.

(2) Müdür, Merkez ile ilgili bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından

ve sonuçlandırılmasından, Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün önerisi üzerine

Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan

fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri seçilir. Yönetim Kurulu ayda en

az bir defa olmak üzere, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak ve değerlendirme-

ler yapmak.

b) Eğitim-Öğretim, bilimsel araştırma faaliyetleri, yıllık ders müfredatı ve akademik

takvim, görev verilecek öğretim elemanları, öğretim elemanları için değişim ve uyum prog-

ramları konusunda karar almak.
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c) Eğitim programları sonucunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri

belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

ç) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili alt birimlerin açılması veya kapatılması, personel

ihtiyacı, ücretler ve indirimlerle ilgili karar almak ve bu kararları Rektörün onayına sunmak.

d) Çalışma grupları oluşturmak veya kaldırmak.

e) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanları

MADDE 11 – (1) Merkezde görevlendirilen öğretim elemanları; eğitim-öğretim, yayın

ve danışmanlık ile bu Yönetmelik çerçevesinde;  ders vermek, ders ve test kitapları ile sınav

soruları hazırlamak, sınav yapmak, kurslara ve kültürel faaliyetlere katılmak, internet sayfası

hazırlamak, uzaktan dil öğretimi çalışmaları ve benzeri görevleri yerine getirmekle yükümlü-

dürler.

İdari koordinatör ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkezde, Müdür tarafından görevlendirilen bir idari koordinatör

bulunur. İdari Koordinatör; idari hizmetlerin gerektirdiği iş bölümünün yapılması, işlerin takip

ve kontrolünün sağlanması ve sonuçlarının alınması amacıyla Müdür tarafından verilen gö-

revleri yerine getirmek, Yönetim Kurulunda raportörlük yapmakla görevlidir.

Personel ihtiyacı

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

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

şılanır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 14 – (1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve de-

mirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversi-

tesi Rektörü yürütür.
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Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ CERRAHİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Cerrahi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanına, yönetimine, çalışma şekline ilişkin usul ve

esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Cerrahi 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) Araştırıcı: Bilimsel araştırma, kontrol, test ya da eğitim amacıyla deney hayvanları

üzerinde her türlü işlem yapma yetkisine sahip, yürüttüğü çalışmalar ile ilgili tüm konularda

deney hayvanı kullanan laboratuvarın ait olduğu kurum ya da kuruluşa karşı sorumlu kişiyi,

b) Araştırma: Genelleme yapılabilecek bilgiyi geliştirmek ya da katkıda bulunmak için

planlanarak deney hayvanları üzerinde yapılan bilimsel çalışmayı,

c) Deney hayvanı: Bilimsel araştırma, eğitim, deney kontrol ve test amacıyla kullanılan

veya kullanılacak omurgalı hayvanları,

ç) Laboratuar: Deneysel ve diğer bilimsel amaçlar için deney hayvanlarına müdahale

yapılan birimi,

d) Merkez (KTÜ CAM): Karadeniz Teknik Üniversitesi Cerrahi Uygulama ve Araştır-

ma Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Rektör: KTÜ Rektörünü,

g) Tesis: Deneysel ve diğer bilimsel amaçlar için kullanılmak üzere omurgalı hayvanların

üretildikleri, yetiştirildikleri veya barındırıldıkları yerleri,

ğ) Üniversite (KTÜ): Karadeniz Teknik Üniversitesini,
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h) Yerel Etik Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Ku-

rulunu,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

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

a) Bilimsel içerikli hayvan deneyi araştırmaları için çalışma ruhsatında belirtilen alt ya-

pıyı kurmak ve çalıştırmak.

b) Bilimsel araştırmalarda kullanılacak deney hayvanlarının yetiştirilmesi ve bakımı

için gerekli ortamı sağlamak.

c) Araştırma ve uygulamalar için yerli ve yabancı kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

ç) Deney hayvanları üzerinde araştırma ve uygulama yapacak araştırmacılara yardım

ve teşvik için kurs ve seminerler düzenlemek.

d) Üniversitenin Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmak ve

gerektiğinde Merkezde yapılacak çalışmaları birlikte denetlemek.

e) Üretim yapılmayan deney hayvanlarını gerektiğinde yasal üretici firmadan temin et-

mek ve bakımını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve Müdür Yardımcısı.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür: KTÜ Tıp Fakültesinde tam gün çalışan öğretim üyeleri ara-

sından, Tıp Fakültesi Dekanının önerisi ve Rektörün onayı ile üç yıl süre ile görevlendirilir.

Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Bu Yönetmelik hükümleri ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ilkeler doğrul-

tusunda Merkezin bilimsel ve idari işlerinin yürütülmesini sağlamak.

c) Araştırmacıların hizmetine sunulan Merkez olanaklarının, başvuru sırası dikkate alı-

narak, eşit şekilde kullanılabilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak.
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ç) Merkezde yürütülen çalışmaların, kurumsal işleyiş kurallarına ve deney hayvanları

üzerinde yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu denetlemek ve çalışanları bu konuda

yönlendirmek.

d) Merkezin işleyişi, durumu, bilançosu ve yürütülen çalışmalar hakkında Yönetim Ku-

ruluna ve ilgili birimlere bilgi vermek.

e) Her takvim yılının bitimini takip eden Ocak ayının ilk haftasında, o yıla ait eğitim,

araştırma, yatırım, gelir ve harcama faaliyetlerini içeren raporu Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Her takvim yılının bitimini takip eden Ocak ayının ilk haftasında, o yıl içinde Mer-

kezde gerçekleştirilen çalışmalarda kullanılan hayvanların türleri, sayıları ve bu hayvanların

kullanım amaçlarını içeren raporu Yönetim Kuruluna sunmak.

g) Merkezde yürütülen araştırmalarda kullanılan deney hayvanlarına ilişkin kayıtların

tutulmasını sağlamak ve istenildiğinde ve uygun görüldüğünde kendi kayıtlarını onaylayarak

araştırıcıya vermek.

ğ) Yerel Etik Kurul ile eşgüdümü sağlamak.

h) Yurtiçi ve yurtdışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, özel ve kamu kuruluşları,

vakıf ve derneklerle işbirliği yapmak.

ı) Deney hayvanlarının yetiştirilmesi, barınma ve beslenme koşullarının oluşturulması,

ideal çalışma ortamının sağlanması ve Merkezin personel, araç gereç, deney hayvanı ve diğer

gereksiniminin belirlenmesi ve bunların karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak.

i) Merkez bünyesinde yürütülecek olan kurs, seminer, kongre ve sempozyum gibi bi-

limsel toplantıları planlamak, düzenlemek, yürütmek; deney hayvanlarıyla ilgili kitap, broşür,

dergi, makale ve benzeri bilimsel dokümanları hazırlatmak ve yayımlatmak.

j) Tesiste acil durum eylem planı hazırlamak ve personeli bu konuda eğitmek.

Müdür Yardımcısı

MADDE 8 – (1) KTÜ Tıp Fakültesinde tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından,

Müdürün ve KTÜ Tıp Fakültesi Dekanının önerisi ile üç yıl için bir Müdür Yardımcısı görev-

lendirilir. Süresi dolmadan ayrılan Müdür Yardımcısının yerine aynı usul ile yeni Müdür Yar-

dımcısı görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona

erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı, ilgili mevzuat hükümleri

gereğince istihdam edilen Sorumlu Yönetici Veteriner Hekim ve KTÜ Tıp Fakültesi Dekanı

tarafından önerilip Rektör tarafından görevlendirilen temel tıp, dahili tıp ve cerrahi tıp bilim-

lerinden birer öğretim üyesinden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden

görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine aynı usullerle yeni üyeler görev-

lendirilir. Geçerli mazereti olmaksızın üç kez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların

üyelikleri son bulur.
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(3) Yönetim Kurulu yılda iki kez olağan, Müdürün çağrısı üzerine her zaman olağanüstü

olarak toplanabilir. Toplantı en az dört üyenin katılımı ile yapılır. Müdürün katılmadığı top-

lantıya Müdür Yardımcısı başkanlık eder. Yönetim Kurulunda tüm kararlar, katılanların salt

çoğunluğu ile alınır. Oylamada eşitlik çıkması halinde, Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağ-

lanmış kabul edilir.

(4) Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar ve tavsiyeleri içeren rapor KTÜ Tıp

Fakültesi Dekanlığının bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Merkezin genel çalışma düzenini tespit etmek ve

ilgili diğer yönetim konularında karar verip girişimlerde bulunmak.

b) Merkezin kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve uygulanmasında Müdüre yar-

dımcı olmak.

c) Merkezde üretilen deney hayvanları ve hayvan bakım ücretlerini değişen şartlara

göre düzenlemek.

ç) Merkez bünyesinde düzenlenecek deney hayvanları ve araştırmalarla ilgili kurs ve

seminerler planlamak ve yürütmek.

d) Her takvim yılının bitimini izleyen iki ay içinde merkezin faaliyet, yatırım, gelir ve

harcamalarına ilişkin bir rapor hazırlayarak Müdürün onayı ile Dekanlığa sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Araştırıcıların çalışma şekli ve sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Merkezde görevlendirilen araştırıcıların çalışma şekli ve sorumlu-

luklarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Merkezde yürütülecek tüm çalışmalar Yerel Etik Kurul onayı ile yapılır.

b) Merkez bünyesinde yürütülecek tüm hayvan deneyleri, Yerel Etik Kurul tarafından

düzenlenmiş kurstan sertifika almış ya da denkliği Yerel Etik Kurulca kabul edilmiş sertifikalara

sahip araştırıcılar tarafından yürütülür.

c) Araştırma başvurularında, araştırıcıların kişisel beyanı esastır. Müracaat formlarında

veya çalışmalarla ilgili her türlü beyanda verilen bilgilere ilişkin her türlü yasal ve etik yüküm-

lülük araştırıcıya aittir.

ç) Araştırıcılar, çalışmalarını Yerel Etik Kurulun çalışma ilkeleri ve Merkezin çalışma

koşullarına uygun olarak yürütür.

d) Araştırıcılar, çalışmalarında bilimsel araştırmaların temel kuralları olarak kabul edilen

zarar vermeme, saygılı olma, şeffaflık, dürüstlük ve gizlilik ilkelerine uygun davranırlar.

e) Araştırıcılar, çalışmalarının her aşamasında Merkez yetkililerinin denetimine tabidir.
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Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün ve KTÜ Tıp Fakültesi Dekanının önerisi üzerine

Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 13/12/2011 tarihli ve

28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar için Kullanılan

Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygu-

lanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Karadeniz Teknik Üniversitesinden;

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi İslami İlimler

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesi İslami İlimler Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim 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.
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Karadeniz Teknik Üniversitesi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; başta Kur'an-ı Kerîm'in bilimsel esaslara dayalı ola-

rak okunması, öğretilmesi ve anlaşılması olmak üzere, Kur'an tarihi ve dili, hadis, tefsir, fıkıh,

akaid, İslâm tarihi, sîret, tasavvuf ve ahlâk gibi İslâmî/dinî ilimler alanında, diğer sosyal bi-

limler, güzel sanatlar, eğitim, sağlık ve fen bilimleri ile disiplinler arası bir anlayış içinde uy-

gulama esaslı akademik çalışmalar ve araştırmalar yapılmasını, yayınlanmasını ve ortaya çı-

kacak ürünlerin seminer, sempozyum, kongre, konferans ve diğer bilimsel ve kültürel etkin-

likler aracılığıyla duyurulmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacına ula-

şabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Merkezin amacına uygun araştırma projeleri hazırlanmasını, yürütülmesini ve so-

nuçlandırılmasını sağlamak, bu maksatla araştırmacıların ve araştırmacı adaylarının yurtiçi ve

yurtdışında yapacakları çalışmaları desteklemek.

b) Merkez tarafından desteklenen araştırma projeleriyle ilgili internet sayfası, kütüphane

ve arşiv oluşturmak.

c) Merkez içinde sonuçlandırılmış inceleme ve araştırma projeleri ile Merkezin amacına

uygun alanlarda Merkez dışında hazırlanan inceleme ve araştırmalardan Yönetim Kurulunca

uygun görülenleri fiziki ve sanal ortamda yayınlamak.

ç) Merkezin amacına uygun konularda seminer, sempozyum, kongre, konferans ve ben-

zeri bilimsel ve kültürel etkinliklerde bulunmak.

d) Benzer konularda faaliyet gösteren yerli ve yabancı bilim ve araştırma kurumlarıyla

ortak çalışmalar yapmak.
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e) Merkezin amacına uygun alanlarda uzaktan eğitim-öğretim ve sertifika programları

düzenlemek, arkeolojik araştırmalar yapmak, restitüsyon, rekonstrüksiyon ve restorasyon pro-

jeleri gerçekleştirmek.

f) Kur'an ve Mushaf tarihi ile ilgili arşiv ve müze oluşturmak.

g) Merkezin amacına uygun alanlarda Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uy-

gun görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

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, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından

iki yıl için görevlendirilir. Aynı nitelikteki bir kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından

Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi

sona ermiş sayılır. Müdür ve Müdür Yardımcısı görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısını veya Yönetim

Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır ve Rektörlüğe yazılı olarak bildirir.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının bu Yönetmeliğe uygun ve düzenli olarak yürütül-

mesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile mu-

hammen bütçesini hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve kurul tarafından benimsenen şeklini Rek-

törün onayına sunmak.

c) Yıl içinde Merkezin faaliyet plan, program ve bütçesinde önemli değişiklik yapılması

gerektiğinde gerekli işlemleri yapmak.

ç) Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait yılsonu faaliyet raporunu hazırlayıp Yöne-

tim Kuruluna ve Kurul tarafından benimsenen şeklini Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversitenin öğretim

elemanları arasından Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilecek üç üye olmak üzere

beş kişiden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu toplan-

tılarına Müdür başkanlık eder.
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(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez toplanır ve Müdür

tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karara bağlar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yıllık faa-

liyet plan ve programı ile muhammen bütçesini karara bağlamak.

b) Yıl içinde faaliyet plan, program ve bütçesinde önemli değişiklik yapılması gerekti-

ğinde Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

c) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik dü-

zeyini arttırıcı önerilerde bulunmak.

ç) Merkez bünyesinde yer alacak ilmi kurullar, çalışma grupları ve birimler oluşturmak,

bunların çalışma usullerini belirlemek ve aralarında gerekli koordinasyonun sağlanması konu-

sunda kararlar almak.

d) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yılsonu

faaliyet raporunu karara bağlamak.

e) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesindeki şartlara uygun şartlı bağış sözleşmesi bulu-

nan durumlarda bağışların harcama esas ve usullerini belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacını karşılamak üzere ge-

rekli görevlendirmeler, Müdürün önerisi üzerine veya doğrudan 2547 sayılı Kanunun 13 üncü

maddesine göre Rektör tarafından yapılır.

Şartlı bağışlara ilişkin harcamalar

MADDE 13 – (1) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 56 ncı

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre şartlı bağış yapılması halinde, bağışta bulunulan

kısımla ilgili harcamalar, Rektörlükçe onaylanan şartlı bağış sözleşmesine göre yapılır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ KALKINMA ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak

kurulan Uşak Üniversitesi Kalkınma Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç-

larına, çalışmalarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şek-

line ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uşak Üniversitesi Kalkınma Araştırmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışmalarına, 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: Uşak Üniversitesi Kalkınma Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

d) Sektör proje grupları: Merkezin proje gruplarını,

e) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yerel ve bölgesel düzeyde sosyo-ekonomik, sosyo-

kültürel sorunları araştırmak ve çözüm önerileri geliştirmek, yerel dinamikler çerçevesinde

sektörel öneri ve modellemelerde bulunmak, projeler geliştirmek, kalkınma ve istihdam eksenli

çağdaş, yönetişim temelli, vatandaş odaklı modern kent yönetimlerinin geliştirilmesine katkı
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sağlamak, bu çerçevede Üniversite, kamu kurumları ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşları

arasında işbirliğine yönelik oluşumlara ve/veya mevcut işbirliklerinin geliştirilmesine destek

vermek, öncülük etmek, yerel yönetim kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre

yönelik danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek, politikalar oluşturmak, bağımsız ve/veya ortak

projeler gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğ-

rultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Yerel ölçekte istihdam imkanlarının ve girişimciliğin geliştirilmesi, küçük ve orta

ölçekli işletmeler ve sektörel altyapı imkanlarının belirlenmesine ilişkin çalışmalar yapılması,

sonuçlarının ilgili kuruluşlar, sektör temsilcileri ve kamuoyu ile paylaşılması bu konuda yerel

potansiyeli harekete geçirmek.

b) Sektörel yenilik imkanlarının ve bilgi düzeyinin geliştirilmesine öncülük etmek.

c) Bölgedeki (Uşak, Afyonkarahisar, Manisa, Kütahya) kamu ve özel sektör kuruluşları,

yerel yönetimler ve üniversiteler ile yerel ve bölgesel kalkınmaya ve istihdamın geliştirilmesine

ve sektörel gelişmelere ilişkin ortak projeler ve araştırmalar geliştirmek, bağımsız projeler üretmek.

ç) Bölgeye (Uşak, Afyonkarahisar, Manisa, Kütahya) ilişkin kalkınma, istihdam, plan-

lama ve yerel yönetim konulu yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının yapılmasına öncülük

etmek ve desteklemek.

d) Yerel ve ulusal düzeyde, sektörel ve kentsel kalkınma ile yerel yönetimlere ilişkin

konularda, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınları etkin biçimde izlemek, katılmak,

yerel kalkınma ve yerel yönetimlere ilişkin kurumsal hafızanın oluşturulmasına yönelik dokü-

mantasyon merkezi kurmak, Uşak İline ilişkin kalkınma, istihdam, planlama ve yerel yönetim

konulu yüksek lisans ve doktora tez (leri) arşivi oluşturmak.

e) Kalkınma ve yerel yönetimlere ilişkin olarak bağımsız veya ortaklaşa sempozyum,

panel, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

f) Kalkınma ve istihdam konularında kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve

özel sektör kuruluşlarına stratejik plan hazırlama ve kentsel yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve

sürdürülebilir kılınması, marka şehir ve kurumsal vizyon konularında akademik destek vermek

ve işbirliği yapmak.

g) Merkezin çalışma alanına yönelik konularda kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sek-

tör kuruluşlarına, yerel yönetimlere danışmanlık yapmak, eğitim hizmeti vermek, seminer, kurs

ve benzeri etkinlikler ve sertifikasyon programları gerçekleştirmek.

ğ) Uşak yerelinde ve çevresinde yatırım planlayan ulusal ve uluslararası kuruluşlara

akademik, sosyo-ekonomik, kültürel ve benzeri düzeyde yatırım danışmanlığı yapmak.
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h) Yerel ve bölgesel kalkınma, istihdam ve yerel yönetimler ile ilgili çalışmalarda bu-

lunan diğer ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği imkanlarını araştırmak, ortak çalışmalar

yapılmasını sağlamak, yerel ölçekte yönetişim odaklı işbirliklerinin gelişmesine, çeşitlenmesine

destek olmak, gerektiğinde bu tür organizasyonlara öncülük yapmak.

ı) Rektörün belirleyeceği diğer konularda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Sektör Proje Grupları Görevleri ve Yetkileri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda çalışmaları olan

Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi

sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde süresi dolmadan

Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Merkezle ilgili konularda çalışmaları ve araştırmaları

bulunan bir öğretim elemanı Müdür tarafından Müdür Yardımcısı olarak en çok üç yıl için gö-

revlendirilir.

(3) Müdür Yardımcısı, Müdürün gerekli görmesi halinde görev süresi dolmadan görev-

den alınabilir. Müdürün görev süresi bittiğinde veya görevine son verildiğinde Müdür Yardım-

cısının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman Müdür

Yardımcısını vekil olarak bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yukarıda belirtilen

usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemini oluşturmak, toplantıya başkanlık

etmek, alınan kararlarını uygulamak, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Mer-

kezi yönetmek.

c) Danışma Kurulu gündeminin oluşturulmasında Rektöre önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenle-

meleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek.

d) Merkezin çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile il-

gili gerekli önlemleri almak ve gereken görevlendirmeleri yapmak.

e) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir

önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak.
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f) Periyodik olarak her yılsonunda veya talep edildiğinde Merkezin genel durumu ve

işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.

g) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit

etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) Rektör tarafından görevlendirilmesi durumunda harcama yetkilisi görevini yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile birlikte yedi kişiden

oluşur. Müdür ve Müdür Yardımcısı dışındaki beş üye Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili ulusal

ve uluslararası alanda çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi

üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden

görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin

yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Müdürün katılamadığı toplantılarına Müdür

Yardımcısı başkanlık eder. Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli

gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu,

üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar

alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Danışma Kurulu, Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerileri çerçevesinde Mer-

kezin çalışma programını hazırlamak, görüşmek, karara bağlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkez çalışmalarına ilişkin olarak Rektörlük ve Senatoya sunulacak esasları ve faa-

liyetleri hazırlamak.

ç) Merkez bünyesinde proje grupları ve benzeri alt grupların oluşturulması, adlandırıl-

ması, çalışma esaslarının belirlenmesi ve çalışmalarının kolaylaştırılmasına ilişkin kararlar almak.

d) Merkez ile ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile özel sektör kuruluşları ara-

sında kurulacak ortaklıklara ilişkin genel esasların yer alacağı protokol esaslarını belirlemek,

hazırlanan protokolleri incelemek ve görüş bildirmek, Rektörlüğe sunmak.

e) Merkez bünyesinde oluşturulacak sektör proje gruplarında görev alması öngörülen

öğretim elemanlarına ilişkin olarak uzmanlık alanlarının, bilimsel çalışma ve araştırmalarının

belirleneceği bir bilgi havuzu oluşturmak.

f) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek stratejik danışmanlık, eğitim ve seminerlerde

görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve ilgili sektör proje gruplarında gö-

revlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

g) Yıllık çalışma programını ve bütçeyi hazırlamak, Rektörlüğe sunmak.
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ğ) Merkez bünyesinde görevlendirilecek idari personelin seçimini yaparak Rektörün

onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör, fakülte dekanları, Müdür ve Yardımcısı ile

Merkezin çalışma konularında faaliyet gösteren kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve

yerel yönetim temsilcilerinden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun Başkanı Rektördür. Kurul en fazla yirmi üyeden oluşur.

(3) Danışma Kurulu Başkanının katılmadığı toplantılar Müdürün Başkanlığında ger-

çekleştirilir.

(4) Danışma Kurulu, Rektörün davetiyle yılda iki defa olağan olarak toplanır. Rektör

gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(5) Danışma Kurulunun kararları tavsiye niteliğindedir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına uygun tavsiye kararları almak.

b) Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak.

c) Merkezin faaliyet alanlarına ilişkin temsil ettikleri kurumlar ile Merkez arasındaki

koordinasyonu sağlamak.

ç) Yönetim Kurulunun çalışmalarına sektörel, bölgesel, yerel ve kentsel gelişime ilişkin

yaklaşım, değerlendirme ve önerilerde bulunmak.

Sektör proje grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin çalışmalarını ve araştırmalarını gerçekleştirmek üzere Yö-

netim Kurulu kararıyla sektörel ve yerel ölçekte proje grupları oluşturulur. Sektör proje grup-

larının kurulması, çalışma usul ve esasları, proje grupları arasında koordinasyon ve işbirliğinin

sağlanması Yönetim Kurulunca belirlenir. Merkez bünyesinde sektör proje gruplarında görev

alacak öğretim elemanlarına ilişkin olarak uzmanlık alanlarının, bilimsel çalışma ve araştır-

malarının belirlendiği bir bilgi havuzu oluşturulur.

(2) Proje yöneticisi proje sahibidir. Proje için görev dağılımı proje yöneticisi tarafından

yapılır. Sektör proje grupları, proje konusuna uygun yeterli sayıda uzman, araştırmacı ve aka-

demisyenden oluşturulur. Sektör proje gruplarına, ilgili mevzuat hükümlerine göre diğer kurum

ve kuruluşlardan uzman görevlendirilebilir.

(3) Kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler ile ortak-

laşa gerçekleştirilecek projelerde; ilgili kurum temsilcisi ile Merkez tarafından Üniversite bün-

yesinden görevlendirilecek öğretim üyesi, ortak proje yöneticisi olarak görev yapar.

(4) Sektör proje grupları; proje süresine göre Yönetim Kurulunca belirlenecek aralık-

larla projeler hakkında Yönetim Kuruluna durum raporu sunmakla yükümlüdürler. Sektör yerel

proje gruplarının durum raporları Yönetim Kurulunda görüşülür, karara bağlanır. Projeler süresi

sona ermeden gerekçeli olarak sona erdirilebilir veya devam eden başka bir proje ile birleşti-

rilebilir.
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(5) Projeyle ilgili ortaya çıkan her türlü sorun ve anlaşmazlık; proje yöneticisi/ortak

proje yöneticileri tarafından giderilir. Proje yöneticisi/ortak proje yöneticileri tarafından gide-

rilmeyen/giderilemeyen sorun ve anlaşmazlıklar doğrudan Müdür tarafından çözümlenir. Ge-

rekli görülürse konu Yönetim Kurulunda gündeme alınır ve karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek, Üniversitede görevli

personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar öncelikle Merkezin, sektör proje gruplarının gerektiğinde

ise Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Zirve Üniversitesinden:

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/10/2010 tarihli ve 27732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirve

Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin

başlığı “Derse yazılma ve bırakma” olarak değiştirilmiştir ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmıştır.
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir dönemde aldığı derslerin AKTS toplamı

değeridir. Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait olan ders yüküne normal ders yükü, kayıt ol-

duğu derslerin tümüne ise yarıyıl ders yükü denir. Sınamalı statüde bulunan öğrenciler hariç;

yarıyıl ders yükü, 30 AKTS olan normal ders yükünün bir buçuk katını geçmemek koşuluyla

danışmanın onayıyla belirlenir. Sınamalı statüdeki öğrencilerin ders yükü hakkında, 33 üncü

maddenin üçüncü fıkrasında yer alan hükümler uygulanır. Ders yükü hesabında, derslerin

AKTS değeri esas alınır.”

“(4) Üçüncü yarıyıl başından itibaren, alt yarıyıllardaki tüm derslerini başarı ile tamam-

lamış olan ve GANO’ları 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler, üst yarıyıllara ait derslerden bir

tanesini, GANO’ları 3.50 ve daha üzeri olan öğrenciler ise üst yarıyıllara ait derslerden iki ta-

nesini danışmanın uygun görmesi şartıyla alabilirler. Sınamalı statüde bulunan öğrenciler hariç;

normal ders yükünü tamamlayamayan öğrenciler danışmanın uygun görmesi şartıyla 30

AKTS’ye kadar üst yarıyıllara ait derslerden alabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci; kaydını yaptırdıktan sonra daha önceki yükseköğrenimi sırasında başarılı

olduğu dersleri gösteren bir belge ibraz etmek şartıyla akademik takvimde gösterilen süre içe-

risinde bazı derslerden muafiyet talep edebilir. Yönetim Kurulu öğrencinin bu talebini incele-

yerek öğrenciyi yeterli gördüğü derslerden muaf tutabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (9)

numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – (1) Mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilerin, maze-

retlerini belgelemek kaydıyla sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde dilekçe ile

kayıtlı bulundukları ilgili dekanlığa/müdürlüğe müracaat etmeleri gerekir.

(2) Mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilerin mazeret sınavları, aka-

demik takvimde gösterilen hafta içerisinde yapılır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Zirve Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

17/10/2010 27732

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 9/10/2011 28079
2- 29/4/2012 28278
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

20 Ocak 2014 

PAZARTESİ 
Sayı : 28888 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Bakırköy 8. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2010/822 

Karar No : 2012/189 

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 21/03/2012 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS, VELAYET 

HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ 

SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,b,d,e), VELAYET 

HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ÜSTSOY-DİĞER) (TCK 53/1- c) cezası 

ile cezalandırılan Mahmut ve Rukiye oğlu, 06/06/1983 doğumlu, Elazığ, Kovancılar, Yenidam 

mah/köy nüfusuna kayıtlı YÜKSEL DEMİRELLİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama 

emri tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup, İlan olunur. 126 

————— 
Esas No : 2012/15 

Karar No : 2012/1318 

Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan 

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 27/11/2012 tarihli ilamı ile 359/b-1, 

359/b-1 maddesi gereğince 15 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN 

YASAKLILIK (TCK 53/1-a,b,d,e), VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. 

MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. 

MEN (ÜSTSOY-DİĞER) (TCK 53/1-c) cezası ile cezalandırılan Ahmet ve Sevim oğlu, 

30/08/1977 doğumlu, Edirne, Lalapaşa, Hamzabeyli mah/köy nüfusuna kayıtlı MUSTAFA 

BODUR tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup, İlan olunur. 125 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

3 YILLIK 95.700 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR 

Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

- Muratlı Köyü Bezenti Mevki 08430 Borçka/ARTVİN 

1 - Müdürlüğümüzce 2014, 2015, 2016 yılları için ihtiyaç duyulan 95.700 Ton Su Buharı 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Muratlı Çay Fabrikası 

Müdürlüğü / Muratlı Köyü Bezenti Mevki 08430 Borçka/ARTVİN adresinden temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 04/02/2014 Salı günü saat 14:00’e kadar Muratlı Çay 

Fabrikası Müdürlüğü/Muratlı Köyü Bezenti Mevki 08430 Borçka/ARTVİN adresinde bulunacak 

şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün 

saat 14:00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faxla 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 Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın 

Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 274/1-1 

—— • —— 
3 YILLIK 77.100 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR 

Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Kalkandere/RİZE 

1 - Müdürlüğümüzce 2014, 2015, 2016 yılları için ihtiyaç duyulan 77.100 Ton Su Buharı 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 

kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, 150,00 TL. Bedelle tahsil fişi karşılığında Taşçılar Çay 

Fabrikası Müdürlüğü Kalkandere/RİZE adresinden temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 03 Şubat 2014 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar 

Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğü Kalkandere/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri 

veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif Mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla 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 Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın 

Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir.  51/1-1 
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3 YILLIK 75.600 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR 

Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Çaykent/RİZE 

İhale Tarihi = 03/02/2014 

1 - Müdürlüğümüzce 2014, 2015, 2016 yılları için ihtiyaç duyulan 75.600 ton su buharı 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi 

kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Salarha Çay Fabrikası 

Müdürlüğü Çaykent/RİZE adresinden temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektupları en geç 03/02/2014 günü saat 14:00'e kadar Salarha Çay 

Fabrikası Müdürlüğü Çaykent/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile 

göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla 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 Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

9 - İhale Kısmi teklife kapalıdır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın 

Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 252/1-1 

—— • —— 
MOTORİN VE KURŞUNSUZ BENZİN SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 150.000 Lt. Motorin ve 61.000 Lt. Kurşunsuz Benzin %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında 

Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00,-TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.02.2014 günü saat 14.00’e 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'de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 

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 Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ek.1’de yer alan ünitelerin (47 adet) tamamına (116.000 Lt. Motorin - 50.350 Lt. 

Kurşunsuz Benzin), Ek.2’de yer alan ünitelerin her birine teklif vermek şartı ile kısmı teklif 

verilebilir. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın 

Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 253/1-1 
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ÜST HAKKI TESİS EDİLEREK İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesine ait, Ankara İli, Keçiören İlçesi, Ayvalı 

Mahallesi Sosyal ve Kültürel Tesis kullanımında bulunan taşınmaz üzerine, 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile Sınırlı Ayni Hak Tesis edilerek inşaat 

yaptırılacaktır. 
 

İli İlçesi Mahallesi 
Ada/ 

Parsel 

Arsa 

Alanı 

(m2) 

İmar 

Kullanımı 

Toplam 

İnşaat 

Alanı m2 

Keşif 

Bedeli (TL) 

Ankara Keçiören Ayvalı 5113/1 1.304 S.K.T. 3.535 2.067.975,00 

 

1 - İşin tahmini keşif bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “2013 yılı Yapı Yaklaşık 

Maliyetleri Hakkındaki Tebliği” esas alınarak 2.067.975,00,-TL. (İkimilyon Altmışyedibin 

Dokuzyüzyetmişbeş Türk Lirası)’dır. 

2 - İhale 30.01.2014 Perşembe günü saat 14.00’de Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 18 

Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası içerisindeki Belediye 

Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 14 ANKARA 

Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Yeni Yerleşimler Şube 

Müdürlüğü'nden 08.00-17.00 saatleri arasında görülebilir 

4 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı, 

ayrı yevmiye numarası alınacaktır. 

5 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte; 

a - Kanuni İkametgahı olması, tebligat için adres göstermesi. 

b - Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2014 yılı vizeli) 

c - Noter tasdikli İmza sirküleri, 

d - Noter tasdikli vekaletname. 

e - İsteklilerin, son 5 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı yapmış oldukları yapım işlerinin 

ihale konusu işin keşif bedelinin % 50’si kadar olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Yapı 

Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen III-B grubu veya Kamu İhale Kurumunun 

Yapım İşlerinde üst yapı grupları başlığında, II. grup işlere ait iş bitirme belgesinde belirtilmiş 

olacaktır. 

f - İşin keşif bedelinin %25’i kadar kullanılmamış nakit kredi, % 25’i kadar da banka 

referans mektubu verilecektir. 

g - Son üç yıla ait Gelir ve Kurumlar Vergisi borcu bulunmadığına dair belge, 

h - 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair belge. 

ı - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış 62.039,25-TL ( Altmışikibin 

Otuzdokuz Türk Lirası Yirmibeş Kuruş) Geçici teminat mektubu vermesi. (Geçici teminatlar 

nakit para ise) Ankara Büyükşehir Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındı makbuzu 

verilecektir, 

j - İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü. 

k - İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 

12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı ENCÜMEN Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi 

Başkanlığı) makbuz karşılında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya 

herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

l - Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi. 

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı 

bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. 

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, Sınırlı Ayni Hak Tesis edilerek inşaat 

yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır. 

8 - Bu İşin Şartnamesi 400,00 TL (DörtYüz) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç    

1 gün önce Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir. 

İlan olunur. 186/1-1 
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100 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI ALIMI VE 

DEVREYE ALINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Türk Hava Kurumu Selçuk Havacılık Eğitim Merkezi Başkanlığı’na (Selçuk/İZMİR) 

100 kVA gücünde kesintisiz güç kaynağı alımı ve devreye alınması işi 30 Ocak 2014 Perşembe 

günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten 

temin edebilirler.  

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : (0 312) 303 73 52 - 303 73 56 – 303 73 78 396/1-1 

————— 

KARGİR APARTMAN NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumuna ait Eskişehir İli, Mahmudiye İlçesi, Işıklar Mahallesi, 

Cumhuriyet Caddesi Mevkii, 9 pafta, 135 ada, 32 parsel üzerinde bulunan 290 m² arsa alanlı 

“avlulu 4 katlı kargir ev ve 8 dükkan” nitelikli komple binanın satışı 04 Şubat 2014 Salı günü 

saat: 14.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar THK Mahmudiye Şube Başkanlığı’na (Işıklar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No: 

39 Mahmudiye/ESKİŞEHİR) vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 

Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden, 

THK Eskişehir Şube Başkanlığı’ndan (Mustafa Kemal Paşa Mah. Sivrihisar Cad. Büyük Otel 

Pasajı Kat:1 No:36 Tepebaşı/ESKİŞEHİR) veya THK Mahmudiye Şube Başkanlığı’ndan (Işıklar 

Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No: 39 Mahmudiye/ESKİŞEHİR) temin edebilirler.  

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 71 – 303 73 78  

   THK Eskişehir Şube Başkanlığı (0 222) 231 10 24 

   THK Mahmudiye Şube Başkanlığı (0 222) 611 37 77 397/1-1 

————— 

KARGİR APARTMAN NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumuna ait Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Durak Mahallesi, 

İstasyon Caddesi, 269 ada, 6 parsel üzerinde bulunan 294,00 m² arsa alanlı “altında dükkan ve 

bürosu olan 5 katlı kargir apartman” nitelikli komple binanın satışı 07 Şubat 2014 Cuma günü 

saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar THK Tavşanlı Şube Başkanlığı’na (Durak Mahallesi, İstasyon Caddesi, No: 16/3 

Tavşanlı/KÜTAHYA) vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 

Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden, 

THK Kütahya Şube Başkanlığı’ndan (Ali Paşa Mah. Lise Cad. No:3 KÜTAHYA) veya THK 

Tavşanlı Şube Başkanlığı’ndan (Durak Mahallesi, İstasyon Caddesi, No:16/3 Tavşanlı/ 

KÜTAHYA) temin edebilirler.  

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 71 – 303 73 78  

   THK Kütahya Şube Başkanlığı (0 274) 216 15 75 

   THK Tavşanlı Şube Başkanlığı (0 274) 614 19 47 398/1-1 
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REFRAKTER MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

İKN: 2014/4778 

6 kalem muhtelif refrakter malzemesi alımı ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : P.K. 9  17400-ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve faks numarası : 0 286 4353370 – 286 4353375 

c) Elektronik posta adresi : euascan1@ttmail.com  

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik Şartname ve Teknik Data esasları dahilinde;  

  1- Medium Cement Castable (Orta çimentolu refrakter 

harcı) (Calde Cast Hymor 2800 veya muadili) 70.000 

Kg, 2- Repair materials (Tamir ve sıvalık refrakter harcı) 

(Hymor TS veya muadili) 40.000 Kg, 3- Refrac. 

Gunning Concrete (Püskürtme refrakter harcı) (Pligun 

815kk veya muadili) 3.000 Kg, 4- Insulation Refrac. 

Castable (İzolasyon harcı) (Calde Cast LW MIX 

124C/G veya muadili) 4.000 Kg, 5- Insulating Fire 

Brick, Class 23 İzolasyon ateş tuğlası (250x124x65mm) 

5000 Adet, 6- Insulating Brick, Class 16 İzolasyon 

tuğlası (80x110x172mm) 5000 Adet alımı ve teslimi işi.  

b) Teslim yeri : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE  

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip; 1. ve 2.kalemler 

bir yıl içerisinde peyderpey, 3. ve 4.kalemler 30 (otuz) 

takvim günü, 5. ve 6.kalemler ise 75 (yetmişbeş) takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Komisyon Toplantı Salonu. 

b) Tarihi ve saati : 27/01/2014 - 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 27/01/2014 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 Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır. 351/1-1 
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BRÜDEN PÜSKÜRTME NOZUL SETİ VE BRÜDEN PÜSKÜRTME LANSI  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan teknik 

şartnamede teknik özellikleri belirtilen brüden püskürtme nozul seti ve brüden püskürtme lansı 

alımı ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2014/1611 

1 - İdarenin; 

a) Adres : EÜAŞ Afşin- Elbistan B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/Kahramanmaraş 

b) Telefon ve faks numarası : 0344 524 26 75 - 0344 524 25 80 

c) Elektronik posta adresi : afsinb@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın ; 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal alımı, Brüden Püskürtme Nozul Seti ve Lansı, 60 

adet 

b) Teslim edileceği yer  : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ  

3 - İhalenin yapılacağı; 

a) Yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ  

b) Tarihi ve saat : 05/02/2014 Çarşamba günü saat 14:00 

4 - İhale dökümanı : (Dosya No : AEBS 2014/02 ) 

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde 

belirtilmiştir.  

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan 

Kasabası-Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 30 TL (KDV dahil) 

karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 05/02/2014 Çarşamba günü saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B 

Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr ‘den ihaleler bölümünden ulaşılabilir. 

8 - Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. 

 195/1-1 
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HAM PETROL TAŞITTIRILACAKTIR 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 

Ham petrol taşıma hizmet alımı işi (ÜRTHZM-41) açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2014/4723 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Söğütözü Mah. 2180.cad. No:86 Çankaya/Ankara 

b) Telefon ve faks no : 0312-2073178 ve 0312-2869017 

c) Elektronik posta adresi : esahin@tpao.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin niteliği, yapılacağı yer, süresi ve miktarı 

Türkiye Petrolleri A.O. Batman Bölgesi boru hatları ile taşıma olmayan muhtelif 

sahalardan üretilen petrolün, dolum tesislerinden Batman'da Batı Raman istasyonlarına (AP1, 

AP2, 2TP1, 2TP3, 3TP1 ve 3TP2), Batı Raman kuyularına ve Dodan’a tankerlerle nakil ve teslimi 

için hizmet alımı, 

Taşınacak ham petrol miktarı yıllık 287.000 ton olacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Söğütözü mah. 2180. cad. No: 86 Çankaya/Ankara 

GENEL MÜDÜRLÜK 1 nolu TOPLANTI SALONU 

b) Tarihi ve saati : 11/02/2014 Saat 14:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde 

uygulanacak kriterler 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

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

Belgesi, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, 

d) İdari Şartnamenin 9. maddesinin c ve d bentleri hariç olmak üzere diğer bentlerinde yer 

alan “İhale Dışı Bırakılma” nedenlerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname, 

e) İdari Şartnamenin 19.maddesine göre uygun hazırlanan teklif mektubu, 

f) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair banka makbuzu, 

i) İstekli,  

• Toplam dörtyüzaltmış (460) ton kapasitede, trafikte kendi nam ve hesabına kayıtlı tanker 

filosuna sahip olacaktır. İstekli, kendi adına kayıtlı tanker ruhsat fotokopilerini Trafik Şubesine 

onaylattıracaktır.  

• Karayolları Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şartlara göre bu taşıma işini yapabilmek 

için gereken belgeleri hazırlayacaktır. 

j) Kendi adına kayıtlı Trafik Şubesi onaylı tanker listesi beyan edilerek Batman Üretim 

Müdürlüğünden alınmış olan yer görme belgesi, 

k) Ham petrol taşımacılığında deneyimli ve son üç yıllık sürede, bir yıl içerisinde en az 

ikiyüzbin (200.000) ton petrol yada petrol ürünlerinin nakliyesi işini hiçbir ceza almadan bihakkın 

yaptığını İş bitirme Belgesi ile belgeleyecektir. 

l) Tanker, çekici ve römorkların imal yılı 2004 model ve üstü olacaktır. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Ortak girişim katılmayacaktır. 

6 - İhale dokümanı TPAO Genel Müdürlüğü Üretim Grubu Başkanlığı 1109 nolu odada 

ve aynı adresten üçyüz (300)TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. (İhale doküman bedeli, Vakıflar Bankası TPAO Bürosu 

IBAN–TR970001500158007290224965 nolu hesaba yatırılacak ve dosya numarası yazılarak 

şartname bedeli olduğu belirtilecektir) 



20 Ocak 2014 – Sayı : 28888 RESMÎ GAZETE Sayfa : 33 

 

7 - Teklifler, 11/02/2014 günü saat 14:30 a kadar TPAO Genel Müdürlüğü Gelen Evrak 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile 

gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır.  

8 - İstekliler Birim Fiyat tekliflerini TL/BİNTON.KM şeklinde verecekler. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan İstekliyle her bir sahadan taşıtılacak miktar ve mesafe ile teklif edilen birim 

fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir. 

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az altmış (60) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Ortaklığımız 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 426/1-1 

—— • —— 
KASTAMONU İLİ, TAŞKÖPRÜ İLÇESİ, GİZLİCE MAHALLESİ, YUKARIARK MEVKİİ, 

46-47-D.N. PAFTA, 342 ADA, 581 PARSELE KAYITLI TAŞINMAZ ÜZERİNE BİNA 

İNŞAATI ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL İLE YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Gizlice Mahallesi, Yukarıark Mevkii, 46-47-D.N. 

Pafta, 342 ada, 581 parsele kayıtlı taşınmaz üzerine bina inşaatı anahtar teslim götürü bedel ile 

yaptırılacaktır. 

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 Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:18 Fatih/İstanbul” adresindeki 

İstanbul Müdürlüğümüzden 350,00,-TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/İhale İlanları adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 24 ŞUBAT 2014 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 25 ŞUBAT 2014 günü saat 14:30’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. 411/1-1 

————— 

90.000 ADET AFEREZ TROMBOSİT SETİ SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacı olan 90.000 adet Aferez Trombosit Seti idari ve teknik şartname 

hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

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

adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 250,00,-TL karşılığında temin edilebilir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 05.02.2014 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 14:30’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. 412/1-1 
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MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

MUHTELİF MALZEME (39 KALEM) alımı T.Ş.F.A.Ş.Mal Alım Yönetmeliğimize göre 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/4038 

1 - İdarenin 

a) Adresi : CUMHURİYET CADDESİ 60300 TURHAL TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 3562753530 - 3562753539 

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

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) :  

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : MUHTELİF MALZEME (39 KALEM ÜRÜN) 

b) Teslim yeri  : MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL MAKİNA 

FABRİKASI MALZ. AMB. 

c) Teslim tarihi : İdaremizin vereceği termin programı doğrultusunda 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 30/01/2014 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası belgesi;  

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
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4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler:  

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:  

İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:  

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.  

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  

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

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

Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim 

günüdür.  

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

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

 368/1-1 
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VAKIF KÜLTÜR VARLIĞI TAŞINMAZIN RESTORASYON KARŞILIĞI VE İŞLETME 

ŞARTLI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Daya Hatun Mahallesi, Mahmutpaşa Hamamı Sokak, tapunun 

257 ada, 11 parsel sayılı, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, 1.681,50 m2 yüzölçümlü, 

“bir dükkanı olan kagir hamam” vasıflı taşınmaz, 2008 tarih ve 26993 Sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi 

İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24-1-a Maddesi Gereği “Açık Teklif 

Yöntemi” ile 25 yıl süreyle Restorasyon Karşılığı ve İşletme Şartlı Kiralama ihalesine 

çıkartılmıştır. 

İli ve İlçesi : İstanbul İli, Fatih (Eminönü) İlçesi, 

Mahallesi : Daya Hatun 

Sokak : Mahmutpaşa Hamam  

Pafta/Ada/Parsel : (257) - (11) 

Yüzölçümü : 1.681,50 m2 

Vasfı : Bir dükkanı olan kagir hamam 

İşin Nev’i ve Niteliği : Uygulama (Restorasyon)-Tescilli Kültür Varlığı 

Restorasyon Bedeli : 2.768.015,35 TL. 

Geçici Teminat Miktarı : 83.040,46 TL. 

İşletme Teminatı : İhale sonucu oluşacak yıllık kira bedelinin %6’sıdır. 

İhalenin Yapılacağı yer : Gümüşsuyu Mah. İnönü Caddesi No: 2 Kat: 7 İhale 

Salonu Taksim-Beyoğlu-İstanbul 

İhale Tarihi ve saati : 06.02.2014 - Saat: 14.00 

İdarenin Telefon ve Faks Numarası : 0212 2518810 - 0212 2436459 

I - Vakıflar Meclisinin 04.03.2013 tarih ve 40/115 Sayılı Kararı ile 09.12.2013 tarih ve 

736/591 Sayılı Kararında belirtilen asgari şartlar;  

1 - İşin süresinin sözleşme tarihi itibariyle, kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle 

başlatılması, ancak yer teslim tarihinin hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yılı 

geçmemesi yer teslim tarihinden itibaren 1. yıl aylık 23.000,00 TL+ihale artış oranı uygulanması 

sonucu oluşacak aylık kira alınması, 2.,3.,4. yılların aylık kira bedellerinin, her yıl bir önceki yılın 

aylık kira bedeline yıllık ÜFE oranında artış yapılarak (bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE Oniki 

Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) belirlenmesi, 

2 - 5. yıl aylık 35.000,00 TL + ihale artış oranının uygulanması sonucu oluşacak aylık 

kiraların alınması, sonraki yılların kira bedellerinin, sözleşme süresi sonuna kadar her yıl yıllık 

ÜFE oranında arttırılarak (bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE Oniki Aylık Ortalamalara Göre 

Değişim (%) Oranı esas alınarak) belirlenmesi, 

3 - Tapu kaydındaki takyidatın kaldırılması, yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine 

haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması, taşınmaz üzerindeki niteliksiz yapıların 

her türlü güvenlik önleminin alınarak yıkılıp kaldırılması, projelerin hazırlanması ve restorasyon 

aşamasında, ilgili kurum ve kuruluşlarca zemine ilişkin önerilebilecek tahkim ve iyileştirme 

çalışmaları da dahil olmak üzere, tüm iş ve işlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi ve 

sonuçlandırılması, bunlara ilişkin tüm masrafların yine yüklenici tarafından karşılanması, bu 

nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenzili veya sözleşme süresinin uzatılması talebinde 

bulunulmaması, 

4 - İlgili mevzuata aykırı olarak sözleşme süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi 

halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların İdareye gelir 

kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması, 

5 - Sözleşme tarihinden itibaren restorasyon bitirilip işletmeye açılıncaya kadar, 

taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, 

sözleşme süresi sonunda çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde 

bulunmaksızın İdareye teslim edilmesi, 
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6 - Sözleşme tarihinden itibaren ilk 4 yıl içerisinde, imarına uygun olarak gerekli tüm 

proje ve raporlarının hazırlanması, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan onaylatılarak inşaat 

ruhsatının alınması, restorasyonun bitirilerek faaliyete geçirilmesi,  

7 - Söz konusu taşınmazın toplam 25 yıl süreyle restorasyon karşılığı kiralanması ve 

işletilmesi işidir. 

II - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi No:2 

Taksim-Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 

7.katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

III - İhale dokümanı, mesai saatleri içerisinde, Gümüşsuyu Mah. İnönü Caddesi No:2 Kat: 5 

İhale Bürosu Taksim-Beyoğlu-İstanbul adresinde görülebilir veya İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü 

adına şartname bedeli olarak Vakıfbank Taksim Şubesi nezdindeki TR100001500158007285989280 

hesap numarasına, işin adı ile birlikte tüzel veya gerçek kişiliğin adı ile vergi numarası belirtilmek 

suretiyle 100,00 (yüz) TL. yatırılarak alınmış makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

IV - İhaleye katılabilmek için; İstekliler ihale dokümanına göre hazırlayacakları 

tekliflerini, yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 

5.katında bulunan Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Bürosuna teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

V - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

1. Şartname eki örneğe uygun Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için 

telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.  

2. İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar 

Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli sureti,  

3. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 

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

Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belgenin aslını veya noter tasdikli sureti (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin 

belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.), veya idarece “aslı idarece 

görülmüştür” yapılmış sureti. 

4. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli sureti, 

5.  Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesi, 

6. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesi 

aslı veya idarece “aslı idarece görülmüştür” yapılmış sureti. 

7. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki 

Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması 

gerekir.) aslı veya idarece “aslı idarece görülmüştür” yapılmış sureti. 

8. İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki 

Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması 

gerekir.), aslı veya idarece “aslı idarece görülmüştür” yapılmış sureti. 

9. Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi, 

10. İlgili Bankadan alınacak şartname eki örneğe uygun banka referans mektubu 

(muhammen bedelin %50'si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya %50'si kadar kullanılmamış 

teminat kredisi), 
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11. İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla 

İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi 

üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgeyi vermesi. 

12. İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak Türkiye 

genelinde prim borcu olmadığına dair ıslak imzalı belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin 

verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya 

Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu 

olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet 

üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belge veya teyidinin internet 

üzerinden yapılamaması halinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunun yetkili kişilerince “Elektronik 

imza suretiyle imzalanan belgenin aslının aynıdır” şeklinde ad, soyad, unvan belirtilmek suretiyle 

imzalanmış ve mühürlenmiş belge.  

13. İstekliye ait restorasyon işine ilişkin benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin noter 

tasdikli sureti veya idarece “aslı idarece görülmüştür” yapılmış suretinin verilmesi veya isteklinin 

restorasyon işine ilişkin benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin olmaması veya isteklinin ticari 

faaliyetleri arasında restorasyon işi ile ilgili bir husus bulunmaması halinde restorasyonu benzer iş 

bitirme belgesine sahip olan bir alt yükleniciye yaptıracağına ilişkin ekli örneğine uygun alt 

yüklenici taahhütname. 

14. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun 

yazılı beyanı. 

15. Şartname eki örneğe uygun teknik personel taahhütnamesi. 

16. Şartname eki örneğe uygun ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı 

beyan. 

17. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen Şartname eki örneğe uygun teklif mektubu.  

18. İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğünün Vakıfbank Taksim Şubesi nezdindeki 

TR100001500158007285989280 hesap numarasına, işin adı ile birlikte tüzel veya gerçek kişiliğin 

adı ile vergi numarası belirtilmek suretiyle belirtilen tutara ilişkin nakit olarak yatırılmış geçici 

teminata ilişkin alındı makbuzu veya İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü adına şartname eki 

örneğe uygun ilgili banka şubesinden alınmış banka geçici teminat mektubu (Banka Şube 

Limitlerini Gösterir Limit İçi ve süresiz olacaktır.) 

19. Teklif zarfı verildikten sonra, dosya içerisinden herhangi bir evrakın alınması, 

değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

20. Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten 

sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

21. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

Ortak girişimlerde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (2), (3), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9), (11), (12), (16) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir. 

VI - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

VII - İşbu işe ait ilan bedelleri ile %05.69 ihale karar pulu damga vergisi ihale üzerinde 

kalan gerçek veya tüzel kişiliklerden sözleşme yapılmadan önce tahsil edilecektir. 

VIII-Bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu hükümleri uygulanmayıp, “2008 tarih ve 26993 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul 

ve Esasları Hakkında Yönetmeliği” esasları uygulanacaktır.  

İlan olunur. 391/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

EŞYA/ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:       

1 - Satışa esas bedeli en az 7,30 TL ile en çok 207.555,06 TL arasında değişen; 28/01/2014 

günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,73 TL, en çok 20.755,51 

TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı 

ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 96 Grup Muhtelif Eşya (Kumaş, Güç Kaynağı, Aksam, 

Valf, Anten, Elektrik Motoru, Kan Saklama Dolabı, Bayan Ayakkabısı, Duvar Saati, Faks 

Makinası, Makina ve Aksesuarları, Santrifüj vs) ; açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri 

Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 29/01/2014 tarihinde saat 

09:30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye 

www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) ( 243 13 04, (05), (06), 

(07) dahili 116-131-153-162 numaralı telefonlardan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik 

numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik 

numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres 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 kartı, 

elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 370/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çankaya Belediye Başkanlığından: 

İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : Sakine BABACAN 

ADRESİ : Yakupabdal Mahallesi Serpmeler Sokak No: Bila Çankaya/ANKARA 

K 441 parsel üzerinde, kaçak ve ruhsatsız yapı için düzenlenen 05.11.2013 gün ve 

01/0042 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince adınıza 

7.626,96.-TL. Tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesine ilişkin Belediye Encümeninin 

14.11.2013 tarih ve 5458,26 sayılı kararı ile yine aynı Kanunun 32. maddesi gereğince anılan 

yerin yıkımına ilişkin Belediye Encümeninin 24.12.2013 gün ve 6021,26 sayılı kararı 

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve kaçak yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile 

tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş olup; ancak mahalle muhtarlığında kaydınızın bulunmaması 

ve kayıtlarımızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan 

kararların tarafınıza tebliği yapılamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan olunan 14.11.2013 gün ve 5458,26 sayılı karar 

ile 24.12.2013 gün ve 6021,26 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri 

gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 254/1/1-1 

————— 

İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : Emin ÜNEŞ 

ADRESİ : Yakupabdal Mahallesi Serpmeler Sokak No: Bila Çankaya/ANKARA 

K 436 parsel üzerinde, kaçak ve ruhsatsız yapı için düzenlenen 05.11.2013 gün ve 

01/0037 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince adınıza 

3.177,90.-TL. Tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesine ilişkin Belediye Encümeninin 

14.11.2013 tarih ve 5452,26 sayılı kararı ile yine aynı Kanunun 32. maddesi gereğince anılan 
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yerin yıkımına ilişkin Belediye Encümeninin 24.12.2013 gün ve 6019,26 sayılı kararı 

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve kaçak yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile 

tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş olup; ancak mahalle muhtarlığında kaydınızın bulunmaması 

ve kayıtlarımızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan 

kararların tarafınıza tebliği yapılamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan olunan 14.11.2013 gün ve 5452,26 sayılı karar 

ile 24.12.2013 gün ve 6019,26 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri 

gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 254/2/1-1 

————— 

İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : İzzet YILMAZ 

ADRESİ : Yakupabdal Mahallesi Serpmeler Sokak No: Bila Çankaya/ANKARA 

K 438 parsel üzerinde, kaçak ve ruhsatsız yapı için düzenlenen 05.11.2013 gün ve 

01/0036 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince adınıza 

8.474,40.-TL. Tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesine ilişkin Belediye Encümeninin 

14.11.2013 tarih ve 5457,26 sayılı kararı ile yine aynı Kanunun 32. maddesi gereğince anılan 

yerin yıkımına ilişkin Belediye Encümeninin 24.12.2013 gün ve 6020,26 sayılı kararı 

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve kaçak yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile 

tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş olup; ancak mahalle muhtarlığında kaydınızın bulunmaması 

ve kayıtlarımızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan 

kararların tarafınıza tebliği yapılamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan olunan 14.11.2013 gün ve 5457,26 sayılı karar 

ile 24.12.2013 gün ve 6020,26 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri 

gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 254/3/1-1 

————— 

İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : Ali Ekber TUNCER 

ADRESİ : Yakupabdal Mahallesi Serpmeler Sokak No: 1693 Çankaya/ANKARA 

K 598 parsel üzerinde, kaçak ve ruhsatsız yapı için düzenlenen 05.11.2013 gün ve 

01/0035 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince adınıza 

2.224,53.-TL. Tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesine ilişkin Belediye Encümeninin 

14.11.2013 tarih ve 5456,26 sayılı kararı ile yine aynı Kanunun 32. maddesi gereğince anılan 

yerin yıkımına ilişkin Belediye Encümeninin 24.12.2013 gün ve 6018,26 sayılı kararı 

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve kaçak yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile 

tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş olup; ancak mahalle muhtarlığında kaydınızın bulunmaması 

ve kayıtlarımızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan 

kararların tarafınıza tebliği yapılamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan olunan 14.11.2013 gün ve 5456,26 sayılı karar 

ile 24.12.2013 gün ve 6018,26 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri 

gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 254/4/1-1 

————— 

İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : Ali SAYAN 

ADRESİ : Yakupabdal Mahallesi Serpmeler Sokak No: Bila Çankaya/ANKARA 

K 436 parsel üzerinde, kaçak ve ruhsatsız yapı için düzenlenen 05.11.2013 gün ve 

01/0038 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince adınıza 

3.707,55.-TL. Tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesine ilişkin Belediye Encümeninin 

14.11.2013 tarih ve 5450,26 sayılı kararı ile yine aynı Kanunun 32. maddesi gereğince anılan 

yerin yıkımına ilişkin Belediye Encümeninin 24.12.2013 gün ve 6016,26 sayılı kararı 

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve kaçak yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile 

tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş olup; ancak mahalle muhtarlığında kaydınızın bulunmaması 
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ve kayıtlarımızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan 

kararların tarafınıza tebliği yapılamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan olunan 14.11.2013 gün ve 5450,26 sayılı karar 

ile 24.12.2013 gün ve 6016,26 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri 

gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 254/5/1-1 

————— 

İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : Tülay YILDIRIM 

ADRESİ : Yakupabdal Mahallesi Serpmeler Sokak No: Bila Çankaya/ANKARA 

K 436 parsel üzerinde, kaçak ve ruhsatsız yapı için düzenlenen 05.11.2013 gün ve 

01/0039 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince adınıza 

2.966,04.-TL. Tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesine ilişkin Belediye Encümeninin 

14.11.2013 tarih ve 5455,26 sayılı kararı ile yine aynı Kanunun 32. maddesi gereğince anılan 

yerin yıkımına ilişkin Belediye Encümeninin 24.12.2013 gün ve 6015,26 sayılı kararı 

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve kaçak yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile 

tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş olup; ancak mahalle muhtarlığında kaydınızın bulunmaması 

ve kayıtlarımızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan 

kararların tarafınıza tebliği yapılamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan olunan 14.11.2013 gün ve 5455,26 sayılı karar 

ile 24.12.2013 gün ve 6015,26 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri 

gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 254/6/1-1 

————— 

İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : Abidin AKBULUT 

ADRESİ : Yakupabdal Mahallesi Serpmeler Sokak No: 1706 Çankaya/ANKARA 

K 442 parsel üzerinde, kaçak ve ruhsatsız yapı için düzenlenen 05.11.2013 gün ve 

01/0041 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince adınıza 

7.626,96.-TL. Tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesine ilişkin Belediye Encümeninin 

14.11.2013 tarih ve 5454,26 sayılı kararı ile yine aynı Kanunun 32. maddesi gereğince anılan 

yerin yıkımına ilişkin Belediye Encümeninin 24.12.2013 gün ve 6017,26 sayılı kararı 

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve kaçak yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile 

tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş olup; ancak mahalle muhtarlığında kaydınızın bulunmaması 

ve kayıtlarımızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan 

kararların tarafınıza tebliği yapılamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan olunan 14.11.2013 gün ve 5454,26 sayılı karar 

ile 24.12.2013 gün ve 6017,26 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri 

gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 254/7/1-1 

————— 

İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : Nacar MUTLUTÜRK 

ADRESİ : Yakupabdal Mahallesi Serpmeler Sokak No: Bila Çankaya/ANKARA 

K 706 parsel üzerinde, kaçak ve ruhsatsız yapı için düzenlenen 11.09.2013 gün ve 

01/0033 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince adınıza 

5.614,29.-TL. Tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesine ilişkin Belediye Encümeninin 

12.09.2013 tarih ve 4754,26 sayılı kararı ile yine aynı Kanunun 32. maddesi gereğince anılan 

yerin yıkımına ilişkin Belediye Encümeninin 14.11.2013 gün ve 5459,26 sayılı kararı 

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve kaçak yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile 

tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş olup; ancak mahalle muhtarlığında kaydınızın bulunmaması 

ve kayıtlarımızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan 

kararların tarafınıza tebliği yapılamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alman olunan 12.09.2013 gün ve 4754,26 sayılı karar 

ile 14.11.2013 gün ve 5459,26 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri 

gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 254/8/1-1 
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Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinden: 

Üniversitemiz Turizm Fakültesi bünyesinde Turizm İşletmeciliği Bölümü ve Gastronomi 

ve Mutfak Sanatları Bölümü; Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde Mimarlık Bölümü için 

aşağıda belirtilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği uyarınca “Öğretim Üyesi” alınacaktır. 

Başvuru Belgeleri 

Profesörlük İçin: 

Profesör kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin” 17. Maddesinde belirtilen şekilde, dilekçe ekinde 

özgeçmişini, Doçentlik belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini (Başlıca araştırma eseri 

belirtilecektir.), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 6 adet dosya halinde 

hazırlayarak Rektörlüğümüz Genel Sekreterlik İnsan Kaynakları Müdürlüğüne başvurması 

gerekmektedir. 

Adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir.  

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla 

veya eksik evrakla başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.  

Başvurusu uygun görülen adaylar için sözlü mülakat sınavı yapılacaktır. Sözlü mülakat 

tarihleri Üniversitemiz resmi web sitesinde yayınlanacaktır. 

İlgililerin Üniversitemizin Cikcilli Beldesi, Saraybeleni Mah. Saraybeleni Cad. No:7 

Alanya, ANTALYA adresine başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular 

geçersiz sayılacaktır ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır.  

İlanımıza http://www.ahep.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI 

Birimi Bölümü/Programı Unvanı Adet Özel Koşul 

Turizm 

Fakültesi 
Turizm İşletme Profesör 1 

Turizmin Sistemsel Analizi ve 

Sürdürülebilir Turizm konularında 

çalışmaları olmak. 

Turizm 

Fakültesi 

Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 
Profesör 1 

Gıda Mühendisliği Tasarımı, Gıda 

Teknolojisi, Gıda Analizleri ve Gıda 

Maddeleri Fiziksel Özellikleri 

konularında çalışmaları olmak. 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Mimarlık Profesör 1 

Sürdürülebilir Mimarlık ve Yapı 

Malzemeleri konularında çalışmaları 

olmak. 

Fen 

Bilimleri 

Enstitüsü 

- Profesör 1 

Fizik Bölümü Y.Lisans ve Doktora 

programlarını tamamlamış, Yüksek 

Enerji Fiziği konularında çalışmaları 

olmak. 

 

İlan Tarihi: 20.01.2014 

Son Başvuru Tarihi: 03.02.2014 390/1-1 
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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

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’a, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati

YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’e, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi

ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere
— Ekonomi Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Gençlik ve Spor Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Maliye Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi

EKER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Karadeniz Teknik Üniversitesi Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Karadeniz Teknik Üniversitesi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Uşak Üniversitesi Kalkınma Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Zirve Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


