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YÖNETMELİKLER

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DOĞA KORUMA BİYOİZLEM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma

Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, or-
ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoiz-

lem Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organla-
rının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (DOKOBUAM): Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoizlem

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu,
d) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkiye’nin doğal zenginliklerini, canlı türlerini, en-

demik türleri, gen kaynaklarını ve ender özellikli doğal alanları belirlemek, abiyotik ve biyotik
nedenlerle tehdit altında olan türleri korumak, rehabilite etmek, populasyon dinamiklerini be-
lirlemek, biyoizlem yapmak ve alana yönelik iyileştirme amacıyla biyoteknolojik modeller ge-
liştirmektir.

Merkezin faaliyet  alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amacı doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetler yürütür:
a) Biyolojik çeşitliliği oluşturan habitatların, canlı türlerinin, genetik kaynakların ve

bunlar arasındaki doğal olaylar dizisinin belirlenmesi, tanımlanması, korunması ve geliştiril-
mesi için biyoizlem konusunda araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve
projeleri yapmak,

b) Türkiye’de ortaya çıkan ölümcül ve patojen hayvan ve bitki hastalıklarının epide-
miyolojisi ile ilgili saha çalışmalarında bulunmak, kökenlerini araştırmak ve projeler yapmak,

c) Afyonkarahisar ili biyolojik zenginliklerinin korunması, özelliklerinin araştırılması
ve bölgenin eko turizminin gelişmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması için tarihi ve kültürel
özelliğe sahip alanların açık doğa laboratuarına dönüştürülmesi yönünde, ilgili bakanlıklar, ye-
rel yönetimler, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. Kenar zonlarında ve saha ile bütünlük
arz edecek şekilde bir bölgesel botanik bahçesi, bir zooloji bahçesi, bir doğa tarihi müzesi (Na-
tural History Museum) ve bir gen bankası kurulması ve bunların geliştirilmesi yönünde çalış-
malarda bulunmak,
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ç) Afyonkarahisar ilinde yapılan tarım, hayvancılık, endüstri ve turizm yatırımlarının
karasal ve sucul ekosistemlere yapabileceği etkileşimleri araştırmak; bu etkilerin iyileştirilmesi
yönünde bilimsel veriler ve öneriler ortaya koymak. Canlı doğal kaynaklarımızın sürdürülebi-
lirliği sağlanacak şekilde, bunlardan en iyi biçimde yararlanma yöntemlerini geliştirmede yar-
dımcı olmak,

d) Biyoçeşitliliği tehdit eden kirleticilerin ve patojen mikroorganizmaları belirlemek,
bulaş yollarını saptamak ve epidemiyolojik çalışmalar yapılarak elde edilen verilerin ilgili ku-
rum ve kuruluşlarla paylaşarak ortak çalışmalar yapmak,

e) Toplumu bilinçlendirmek amacıyla doğal çevremizin ve biyolojik zenginliklerimizin
saptanması, korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun yönde kullanılması
için geziler, toplantılar, yaz okulları ve kurslar düzenlemek; sergiler açmak. Gerektiğinde bu
çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek. Üniversite elemanlarının ve öğrencilerinin bu ve benzeri
etkinliklere katılmasını teşvik etmek,

f) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içinde ilgili bakanlık yetkilileri, yerel yöne-
timler, diğer üniversiteler, vakıflar ve gönüllü kuruluşlar ile ortak çalışmalarda bulunmak. Yurt
dışında benzer amaçlar doğrultusunda çalışan üniversite birimleri, araştırma merkezleri, bilim-
sel amaçlı vakıflar, enstitüler, ülkemizin taraf olduğu uluslararası kuruluşlar ile işbirliği içinde
ortak çalışmalar yapmak. Konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek,

g)  Canlı doğal kaynaklarımızın idaresi, işletmesi ve halkın bunlardan bilinçli bir şekilde
yararlanması yönünde yöntemler ve öneriler geliştirmek. Nadir özellik taşıyan doğal ekosis-
temlerin, sulak alanların, habitatların ve bu ortamlardaki biyolojik zenginliklerini belirlemek,
bunların yapı, işleyiş ve özelliklerinin araştırılması, geliştirilmesi, korunması ve tanıtılması
yönünde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ğ) Doğal alanlarda yaşayan canlı türlerinin, biyoteknolojik gelişmelerde genetik kaynak
olarak değerlendirilmesi yönünde, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışmalarda bu-
lunmak,

h) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek,
ı) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili modeller geliştirmek, bi-

limsel yayın yapmak,
i) Biyolojik zenginliklerle ilgili görsel-işitsel her türlü dokümantasyonu sağlamak. Bun-

lardan üniversite elemanlarının, öğrencilerin ve kamuoyunun yararlanmasını gerçekleştirmek,
j) Biyolojik çeşitlilik ve doğal çevre konusunda bilgi ve görgüsünü artırmak isteyen

akademisyen ve öğrencilere, maddi ve manevi destekler sağlamak, bu konuda gerekli ortam
ve olanaklar hazırlama yönünde katkıda bulunmak. Üniversitede mezuniyet öncesi ve sonra-
sında, araştırma ve uygulama yapacak olan öğretim elemanı ve öğrencilerin yetişmesini teşvik
etmek,

k) Çeşitli nedenlerle hastalanmış, yaralanmış, yetim kalmış, bakıma muhtaç,  memeli,
kuş, sürüngen, çift yaşamlı, yaban hayvanlarını koruma kurtarma, tedavi, bakım besleme ve
türe özgü rehabilitasyonu sağlamak, doğaya tekrar kazandırmak,

l) Üniversite tarafından ve Yükseköğretim Kanununda belirtilen amaç ve ilkelere uygun
olan diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı
aydan fazla görevinin başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer ve Rektör
yeni bir Müdür görevlendirir. Müdür, Merkez hizmetlerinin yürütülmesinden Rektöre karşı so-
rumludur.
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(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin öğretim üyeleri arasından devamlı statüde
çalışan iki kişi Rektör tarafından üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür
yardımcısı; Müdürün vereceği görevleri yerine getirir ve herhangi bir nedenle geçici olarak
görevi başında bulunmadığı sürede Müdüre vekâlet eder. Müdür yardımcılarının görev süresi,
Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Görevinden herhangi bir nedenle sü-
resi dolmadan ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yine aynı
usulle yenisi görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunu top-

lantıya çağırmak ve gündemi hazırlamak,
b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek,
c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını, bütçe ile ilgili önerilerini ve görüşülecek

diğer konuları tespit ederek gerekçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak,
ç) Müdür yardımcıları ile birlikte, Merkezin çalışma programını hazırlamak ve çalışma

programını Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan

sonra Rektöre sunmak,
e) Araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,
f) Rektörün verdiği yetki çerçevesinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal

ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve
denetimini sağlamak,

g) Merkez bünyesinde görev yapan idari, sağlık ve teknik personel arasında koordinas-
yonu ve iş bölümünü sağlamak.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda yapılan çalışmaların düzenli bir şekilde
yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda ge-
rekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin Mer-

kezin faaliyet alanı ile ilgili birimlerinde görevli bulunan öğretim elemanları arasından Müdür
tarafından belirlenerek önerilen ve Rektör tarafından seçilerek üç yıllığına görevlendirilen üç
öğretim elemanı olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden atanabilir.
Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye
görevlendirilir. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu başkanın daveti üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır.
Ancak Müdür, gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim
Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır,
toplantılara mazeretsiz olarak üst üste üç kez katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona
erer. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde, Müdürün
oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, da-

nışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır ve Merkezin yö-
netimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin amacı doğrultusunda çalışmaları Danışma Kurulunun kararına ve önerile-
rine uygun olarak düzenlemek ve yürütmek,

b) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık çalışma planını, gündemde bulunan
araştırma ve eğitim projelerini görüşüp karara bağlamak,

c) İhtiyaç duyulan hallerde Merkez faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek,

ç) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak faaliyetleri düzenlemek,
d) Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda iki kez ve/veya gerektiğinde

toplanmak,
e) Müdür tarafından sunulan yıllık bütçe önerilerini ve personel ihtiyacını görüşüp ka-

rara bağlamak,
f) Merkezin bir yıllık bilimsel, idari, yatırım ve mali çalışmalarına ilişkin yıllık çalışma

raporlarını hazırlamak,
g) Merkez elemanlarının; eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
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Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma konusuyla ilgili Üniversitede

görevli öğretim elemanları ve istekleri halinde Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalarda bu-
lunan özel veya resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bu konuda hizmetler vermiş olan
kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla
on bir kişiden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi dol-
durmak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Danışma
Kuruluna, Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amacı ile ilgili konularda görüş bildirmek, Merkezin genel faaliyetlerinin

yönetimi ile ilgili konularda öneri sunmak, destek sağlamak, amaçlarına uygunluğu konusunda
danışmanlık yapmak,

b) Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle yaban hayatta
karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak proje önerileri geliştirmek, işbirliği sağlamak,

c) Bilimsel çalışmalara teknik ve bilimsel destek sağlanması için çalışmalarda bulun-
mak, yardımcı olmak.

Çalışma grupları
MADDE 13 – (1) Merkez bünyesinde; verimlilik ve etkinliğin arttırılması, hizmet kont-

rolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla çalışma grupları kurulabilir. Çalışma grupları
ve alt disiplinler; ilgili grup sorumlusu ve o grubun faaliyet alanıyla ilgili olarak ihtiyaç duyulan
sayıda uzmandan oluşur. Grup sorumluları, ilgili alanda çalışmalarıyla tanınan Merkezde gö-
revli Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin; akademik, uzman, teknik ve idari personel ihtiyacı Mü-

dürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görev-
lendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TUĞLA VE KİREMİT 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Tuğla ve Kire-

mit Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tuğla ve Kiremit Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organların gö-
revlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
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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 (TUKMER): Afyon Kocatepe Üniversitesi Tuğla ve Kiremit Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
b) Merkez birimleri ve proje grupları: Merkezde Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesini

kolaylaştırmak üzere düzenlenmiş birimleri ve proje çalışmalarına katılan kişi ve grupları,
c) Müdür: Merkezi yönetmek üzere Rektör tarafından atanmış öğretim üyesini,
ç) İdari Müdür: Merkezin idari işlerini yürütmede Müdüre bağlı olarak çalışması için

görevlendirilen Merkezin İdari İşler Müdürünü,
d) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Afyonkarahisar ili başta olmak üzere tüm Ege Böl-

gesi ve Türkiye’de tuğlacılık sektöründe faaliyet gösteren kişi, kuruluş, dernek veya birliklerin
hammadde, üretim ve ürün kalitelerini iyileştirmek amacı ile ulusal veya uluslararası alanda
araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek, ulusal ve uluslararası standartlara uygun analizler
ve testler yapmak, şahıs veya tüzel kuruluşları ile ayrı ayrı veya birlikte Ar-Ge desteği sağlayan
ulusal ve uluslararası kuruluşlara sunulmak üzere projeler hazırlamak ve/veya birlikte yürüt-
mek, sektörün ihtiyacı olan konularda bilgilendirme toplantıları, kurslar, seminerler, bilimsel
toplantılar ile bunlara benzer faaliyetleri düzenlemek, ilgili alanda çalışan her düzeydeki öğ-
renciler ile öğretim elemanlarına araştırma ve uygulama imkânı sunmak, Üniversite-Sanayi
ilişkilerini geliştirmek, ilgili paydaşlar ile işbirliği imkânlarını iyileştirmek için çalışmaları or-
ganize etmek ve yapmaktır.

(2) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kamu veya özel sektör temsilcileriyle ayrı ayrı veya birlikte tuğla ve benzeri yapı mal-

zemesi ürünlerini kapsayan her alanda ortak araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek.
b) Kişi veya kuruluşlar ile ortak projeler hazırlamak, yürütmek veya bu konularda da-

nışmanlık hizmetleri sunmak.
c) Ulusal ve uluslararası standartlara uygun analiz ve testler gerçekleştirmek, sonuçlarını

raporlamak.
ç) İlgili alanlarda Üniversite ile sanayi ilişkilerini geliştirmek.
d) İlgili sektörde çalışan her kademedeki personeli eğitici kurslar ve seminerler vermek

ve/veya bu organizasyonları düzenlemek.
e) İlgili alanlarda eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile

bilimsel çalışmalar yapan öğretim elemanlarına araştırma ve uygulama imkânları kazandır-
mak.

f) Merkezin amacına yönelik her türlü sektörel, bilimsel araştırmaları ulusal ve/veya
uluslararası zeminde ve akademik düzeyde gerçekleştirmek, literatür araştırmalarını yapmak,
yapılan çalışmaları ilgili toplantılarda sunmak, yayımlamak veya duyurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Yönetim Kurulu,
b) Müdür,
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c) İdari Müdür,
ç) Merkez birimleri ve proje grupları.
Yönetim Kurulu
MADDE 7 – (1) Yönetim kurulu, Rektör tarafından görevlendirilecek Mühendislik Fa-

kültesini temsilen bir öğretim üyesi, Teknoloji Fakültesini temsilen bir öğretim üyesi, Müdür,
İdari Müdür ve Merkez ile işbirliği içerisinde olan kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör
temsilcileri arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam
altı üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan görevden ayrılan
üyenin yerine aynı usulle yenisi görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu iki ayda en az bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda
veya Yönetim Kurulu üyelerinden ikisinin önerisi üzerine Yönetim Kurulunu toplayabilir.

(4) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin
görevi sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili kararları almak,
b) Müdürün önerileri doğrultusunda gereken cihaz ve personel ihtiyacını belirlemek ve

Rektöre sunmak,
c) Merkez personelinin çalışma esaslarını belirlemek,
ç) Merkezin yurt içi ve yurt dışındaki diğer kişi veya kuruluşlar ile ilişkilerini düzen-

lemek,
d) İlgili mevzuat çerçevesinde Merkezin yönetimiyle ilgili diğer işleri yürütmek.
Müdür
MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin teknik açıdan yapılması ve yürütülmesi gereken ko-

nulardaki görevleri yerine getirmek üzere Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından
üç yıllık süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirile-
bilir. Süresi dolmadan ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı yöntemle görevlendirme
yapılır.

(2) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre için iki müdür yardım-
cısını görevlendirilmek üzere Rektöre önerir. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan müdür
yardımcısının yerine aynı yöntemle Rektör tarafından yeni bir müdür yardımcısı görevlendirilir.
Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görevinin sona ermesi ile birlikte biter.

(3) Müdür yardımcısı, Müdüre bağlı olarak çalışır ve gerekli durumlarda Müdüre ve-
kâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 10 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezde yürütülen her türlü bilimsel ve teknik araştırma geliştirme çalışmalarını

planlamak ve yürütmek, ayrıca, bu çalışmalara katılacak teknik personelin belirlenmesini ve
kişiler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

c) Gerekli olması durumunda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazır-
lamak, teknik çalışmaların raporlarını onaylamak, yayınlamak veya duyurmak.

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
d) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
e) Merkezin ve bağlı birimlerinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.
f) Merkez birimleri ile Merkeze bağlı olarak çalışan proje guruplarının da görüşünü

alarak laboratuvar, binalar, araç ve gereçler gibi gerekli fiziksel olanaklar ile personel ihtiyaç-
larını Yönetim Kuruluna bildirmek.

g) Yıl sonu çalışma raporlarını, yeni çalışma programını hazırlamak ve bunları Yönetim
Kuruluna sunmak.
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İdari Müdür
MADDE 11 – (1) İdari Müdür, Merkezin idari açıdan yürütülmesi gereken konulardaki

görevleri yerine getirmek üzere Merkezle işbirliği içerisinde olan kamu kurum ve kuruluşları
ile özel sektör temsilcileri tarafından belirlenip Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlen-
dirilir. İdari Müdür, Müdüre bağlı olarak çalışır. Görev süresi dolmadan kendi isteğiyle veya
Rektör ve Yönetim Kurulu kararıyla görevden ayrılan İdari Müdürün yerine aynı usulle yenisi
görevlendirilir. Görev süresi sona eren İdari Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

İdari Müdürün görevleri
MADDE 12 – (1) İdari Müdürün görevleri şunlardır:
a) Müdüre bağlı olarak çalışmak.
b) Merkezde görev yapan idari personelin çalışma şartlarını ve görev tanımlarını ilgili

mevzuat çerçevesinde düzenlemek.
Merkez birimleri ve proje grupları
MADDE 13 – (1) Merkez birimleri ve proje grupları; Ar-Ge faaliyetlerinin verimli bir

şekilde yürütülmesini sağlamak amacı ile Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından
Merkez bünyesinde geçici bir süre için oluşturulur. Birim ve proje grupları Müdüre bağlı olarak
çalışır. Proje gruplarında görevlendirilecek teknik veya idari personelin seçilmesi ve görev ta-
nımının belirlenmesini Müdür sağlar. Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile bir veya
daha fazla merkez birimi veya proje grubu kurulabilir. Bu birim ve grupların çalışmaları Yönetim
Kurulunun belirlediği ve Müdürün yürüttüğü esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

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

yürütür.
—— • ——

Ankara Üniversitesinden:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ OTİSTİK ÇOCUKLAR TANI, TEDAVİ ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒ 13/3/1989 tarihli ve 20107 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Ankara
Üniversitesi Otistik Çocuklar Tanı, Tedavi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği”nin
adı “Ankara Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiş-
tirilmiştir.

MADDE 2 ‒ Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Merkez Kurulu
Madde 5 ‒ Merkez Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana-

bilim Dalında çalışan tüm öğretim üyeleri.
b) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana-

bilim Dalının akademik kurul kararı ile bu Anabilim Dalında çalışan tıpta uzmanlık öğrencisi
bir üye ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çalışan
psikolog, sosyal hizmet uzmanları arasından seçilecek bir üye.

c) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesinin
konu ile ilgili Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasından Merkez Müdürünün önereceği ve Rektör
tarafından seçilecek bir üye.

d) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğ-
retim üyeleri arasından Merkez Müdürünün önereceği ve Rektör tarafından seçilecek bir üye.

e) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyeleri
arasından Merkez Müdürünün önereceği ve Rektör tarafından seçilecek bir üye.”

MADDE 3 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Cumhuriyet Üniversitesinden:
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ RECAİ TOYDEMİR SÜREKLİ 

EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesi Recai Toydemir

Sürekli Eğitim Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organ-
larının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Cumhuriyet Üniversitesi Recai Toydemir Sürekli Eği-

tim Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının gö-
revlerine 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
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Cumhuriyet Üniversitesi Recai Toydemir Sürekli Eğitim Merkezini,
b) Merkez Danışma Kurulu: Cumhuriyet Üniversitesi Recai Toydemir Sürekli Eğitim

Merkezi Danışma Kurulunu,
c) Merkez Yönetim Kurulu: Cumhuriyet Üniversitesi Recai Toydemir Sürekli Eğitim

Merkezi Yönetim Kurulunu,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitece örgün eğitim verilen alanların dışında, araştırma yapılan ve proje ge-

liştirilen tüm alanlarda halkın eğitime ihtiyaç duyduğu konularda ve ara eleman yetiştirmeye
yönelik alanlarda eğitim vermek.

b) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişilerin ihtiyaç duydukları alan-
larda eğitim ve sosyal etkinlik programları düzenlemek, bunları ilan ederek yürütmek ve böy-
lece Üniversitenin kamu-özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda
bulunmak.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler,
konferanslar, sempozyumlar, çalıştaylar, fuarlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek veya dü-
zenlemesinde paydaşlık yapmak.

ç) Üniversite-şehir-sanayi işbirliği çerçevesinde gelişen ve sürekli değişen iş dünyasının
çalışanlarına yeni teknolojileri tanıtma ve bu yönde bilgi ve becerileri kazandırma, kariyer
planlama ve mesleki gelişimi sağlamaya yönelik, sertifika ve benzeri eğitim programları dü-
zenlemek.

d) Üniversitenin akademik ve bilimsel birikiminden yararlanarak her türlü danışmanlık
hizmeti vermek.
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e) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ortaöğretim öğrencilerine yö-
nelik meslek seçimi, mesleki tanıtım ve yükseköğretimi tanıtıcı bilgilendirme etkinlikleri yap-
mak.

f) Diğer üniversitelerde bulunan sürekli eğitim veya yaşam boyu öğrenme merkezleriyle
işbirliği, paydaşlık temelinde ortaklıklar yapmak, ortaklaşa kurs, sertifika programları, seminer,
konferans, tanıtım etkinlikleri ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

g) Üniversitenin ilgili birimlerinin talebi üzerine her türlü bilimsel, eğitsel ve sosyal
çalışmanın organizasyonlarını yapmak ve bunların araç-gereç ve sunu olanaklarını sağlamak.

ğ) İnternet üzerinden eşzamanlı (synchronous) veya eşzamanlı olmayan (asynchronous,
Web tabanlı) her türlü kurs veya eğitim programı düzenlemek, program veya kitap, görüntü,
ses kaydı ve benzeri eğitim materyali sunmak.

h) Merkezin faaliyet alanına giren bütün konularda kitap, dergi, broşür, katalog ve ben-
zeri yayınlar yapmak, her türlü basım ve yayın işlerini yürütmek.

ı) Diğer ülkelerden gelen öğrencilere, öğretim elemanlarına yönelik kurslar ve prog-
ramlar düzenlemek.

i) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversitede iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uz-
manlığı ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimler düzenlemek, eğitime katılanlara belge
düzenlemek.

j) İlgili mevzuat hükümlerine göre ulusal ve uluslararası personel belgelendirme serti-
fikasyonu eğitimleri düzenlemek, sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.

k) Ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek stan-
dartları geliştirmeye yönelik çalışmaları gerçekleştirmek, ilgili birimlerle işbirliği yapmak.

l) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulunca
kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür ve Müdür yardımcıları.
b) Merkez Yönetim Kurulu.
c) Merkez Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl

için görevlendirilir. Müdür aynı zamanda Merkez Yönetim Kurulu başkanıdır. Süresi sona eren
Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Merkez Yönetim Kuruluna ve Merkez Danışma Kuruluna

başkanlık etmek.
b) Merkez Yönetim Kurulu gündemini oluşturmak ve alınan kararları uygulamak veya

ilgili birimler aracılığıyla uygulanmasını sağlamak.
c) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerini gerektiğinde ilgili bi-

rimleri de harekete geçirerek planlamak ve yürütmek.
ç) Merkeze bağlı olarak çalışan birimleri Merkezin amaç ve faaliyetleri doğrultusunda

koordine etmek ve yönetmek.
d) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Rek-

törlüğe sunmak.
Müdür yardımcıları
MADDE 9 – (1) Rektör tarafından, Müdürce önerilen Üniversitenin dört öğretim ele-

manı arasından en fazla iki tane Müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görev süresinin
bitmesiyle Müdür yardımcılarının görev süreleri sona erer. Müdürün önerisi ve Rektörün onayı
ile Müdür yardımcıları görevden alınabilir.
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Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Müdürün görevde bulunmadığı sürelerde Müdürlüğe vekâlet etmek ve Müdürün gö-

revlerini üstlenerek Merkezi temsil etmek.
b) Müdürün isteği üzerine Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak.
c) Merkezin amaçları doğrultusunda düzenlenecek ve yürütülecek tüm faaliyetlerin yü-

rütülmesinde Müdürle birlikte çalışmak, yardımcı olmak ve gerektiğinde rapor hazırlamak.
Merkez Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür tarafından teklif edilen

Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört kişi olmak üzere
toplam beş üyeden oluşur. Müdür, Müdür yardımcılarını oy hakkı olmaksızın Merkez Yönetim
Kurulu toplantılarına davet edebilir. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.
Süresi dolan üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süreleri dolmadan ayrılan üyelerin
yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulu Müdürün davetiyle yılda en az iki kez olmak üzere salt
çoğunlukla toplanır ve yapılan faaliyetleri gözden geçirerek oy çokluğuyla karar alır.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Her faaliyet dönemi/eğitim-öğretim yarı yılı sonunda hazırlanacak faaliyet raporunun

düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, Müdürün sunduğu faaliyet raporunu değerlendir-
mek ve bir sonraki döneme ait faaliyet raporunu düzenlemek.

b) Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme
koşullarını belirlemek.

c) Merkezce yürütülecek her türlü program ve etkinliğin koşullarını ve işleyiş biçimini
kararlaştırmak.

Merkez Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 13 – (1) Merkez Danışma Kurulu, Müdürün farklı alanlardan önereceği onbeş

Üniversite öğretim elemanı arasından Rektör tarafından görevlendirilen on kişi ve istekleri ha-
linde Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ile Üniversite dışından Rektör tarafından görevlen-
dirilen en fazla üç üyeden oluşur. Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.
Süresi dolan üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süreleri dolmadan ayrılan üyelerin
yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. Merkez Danışma
Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Müdürün isteği üzerine Merkez Danışma Kurulu
toplantılarına Müdür yardımcıları da katılabilir.

(2) Merkez Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapar ve
yapılacak etkinlikler için öneri ve tavsiyelerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 14/5/2003 tarihli ve 25108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (CÜSEM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hacettepe Üniversitesinden:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MOLEKÜLER PATOLOJİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

Hacettepe Üniversitesi Moleküler Patoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,
faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Moleküler Patoloji Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının 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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Hacettepe Üniversitesi Moleküler Patoloji Uygulama ve Araştırma Merke-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversitenin ilgili bölüm, anabilim dalları ve il-

gili diğer kuruluşların işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında moleküler patoloji alanında mul-
tidisipliner tasarımlı üstün nitelikte bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, moleküler pa-
toloji konusunda bilgi ve deneyim kazanmak isteyen araştırma görevlisi ve uzmanlara rotasyon
ile eğitim vermek, yüksek lisans ve doktora eğitim faaliyetlerinde bulunmak, projeler gerçek-
leştirmek, kurslar düzenlemek, eğitim materyalleri ve kitaplar hazırlamak, klinik hizmet ve da-
nışmanlık hizmetleri sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette

bulunur:
a) Moleküler patoloji hastalıkların tanısı, tedavisi ve prognostik parametrelerin ortaya

konması sürecinde patofizyolojik süreçlerin ağırlıklı olarak moleküler yöntemler kullanılarak
araştırılmasını kapsamaktadır. Bu yöntemler arasında PCR, Real-time PCR, dizi analizi, piro-
sekanslama, “High resolution melting” analizi, SSCP gibi pek çok yöntem bulunmaktadır. Be-
lirtilen yöntemlerin kullanımı ile temel tıp ve klinik tıp alanında moleküler patoloji uygulama-
larını gerçekleştirmek, patogenezi aydınlatma, tedaviyi belirleme ve genotipik fenotipik iliş-
kilerin ortaya konmasını sağlamak.

b) Merkez bünyesinde temel bilimler, temel ve klinik tıbbi bilimler ile ilgili multidi-
sipliner üstün nitelikte bilimsel araştırma projeleri gerçekleştirmek ve literatürde eksikliği olan
bu alanda önemli bilimsel katkı sağlamak.

c) Yüksek lisans ve doktora eğitimi vermek ve bu alanda nitelikli bilim insanı, araştır-
macı ve öğretim elemanı yetiştirmek.

ç) Türkiye’de moleküler patoloji alanında multidisipliner yaklaşım ile öncülük görevi
üstlenilerek diğer üniversite ve eğitim kurumları ile bilgi alışverişinde bulunmak ve konu ile
ilgili ortak eğitim faaliyetleri düzenlemek.
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d) Moleküler Patoloji alanında ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma, inceleme ve
tedavi kurumları ile özel/resmi kuruluşlarla ve ilgili derneklerle iş birliği yapmak.

e) Moleküler Patoloji alanına giren konular ile ilgili temel ve ileri düzeyde uzmanlık
kursları, çalıştaylar, kongre, konferans, sempozyum, seminerler düzenlemek ve bu alanda kay-
dedilen tüm yeni gelişmeleri güncel olarak takip etmek.

f) Moleküler Patoloji yöntemlerinde gelecekte kaydedilecek gelişmelere paralel olarak
yeni yaklaşımların yurt dışındaki gelişmeler ile kısa süre zarfında eşgüdümünün sağlanması
ve Üniversite bünyesinde faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak.

g) Moleküler Patoloji kapsamında halihazırda kullanımda olan, gelecek vaad eden ve
gelecekte tasarlanıp kullanımı kabul görecek tüm tanısal kitlerden elde edilecek uygulama de-
neyimi ve bilimsel araştırma projeleri sonuçları sonrasında rutin kullanımdaki tanısal tıbbi uy-
gulamalara yeni modaliteler kazandırmak, kalite standartları açısından mevcut eşdeğeri ile kar-
şılaştırılabilir kitlerin Ar-Ge çalışmalarını yapmak, projelerden elde edilecek verilere bağlı ola-
rak küresel pazarda yer almak ve yeni pazarlar oluşturmak.

ğ) Merkez bünyesinde yapılacak multidisipliner temel bilim ve klinik bilim çalışmala-
rından elde edilecek sonuçlar sonrasında üstün nitelikte bilimsel birikimle gerek tanı, gerekse
hedefe yönelik tedavi uygulamalarına yeni bakış açısı kazandırmak ve bu alandaki gelişmelere
öncülük etmek.

h) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek üstün nitelikli uygulamalar ve bilimsel çalış-
maların bilimsel literatüre, tanısal uygulamalara getireceği yenilikler ile hastalıkların tanı ve
tedavisinde sağlayacağı yeni bakış açıları getirerek toplum sağlığına katkı sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-
dirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi üç yıl için Rektör ta-
rafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yar-
dımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak
bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-
diğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün
yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.
ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, usul ve esaslarını tespit etmek.
f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.
g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alan-

larında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri ha-
linde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine
Rektör tarafından üç yıllığına seçilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Boşalan
üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye
yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak
toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya
çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-
rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

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

—— • ——
İstanbul Esenyurt Üniversitesinden:

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma
şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve ça-
lışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
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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 (ESEM): İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdürlük: Merkez Müdürlüğünü,
d) Mütevelli Heyeti: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
e) Rektör: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: İstanbul Esenyurt Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programları

dışında verilecek sürekli eğitim programlarını düzenlemek ve Üniversitenin kamu, özel sektör
ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek, ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bilimsel bilgiyi yetişkinlerle ve kurumlarla paylaşarak ve kuramsal bilgiyi uygulama

ile bütünleştirerek toplum yararına sunmak ve bu süreçleri geliştirerek bireysel ve toplumsal
sorunların çözümüne katkıda bulunmak,

b) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda,
ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenle-
mek ve planlamak,

c) Rektörlüğe bağlı bölümlerde bu amaçla yürütülen her türlü etkinliğin koordinasyo-
nunu sağlamak,

ç) Öğrencilerin yanı sıra, sanayi ve hizmet kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak,
uzmanlık alanını kapsayan eğitim programları sunmak,

d) Bölümlerin bağlantılı olduğu diğer programlar konusunda öğrencilerin yetişmesini
sağlamak,

e) Bölümlere destek olacak alanlarda yapılacak sertifika programları ile öğrencileri
çoklu becerilerle donatmak,

f) Tam donanımlı insan gücünü yetiştirmek için gerekli çalışmaları yapmak,
g) Amaçları doğrultusundaki tüm etkinliklerini yaşam boyu öğrenme, meslek içi eğitim,

kurumlara eğitim, sertifika programları, önceden programlanmış seminerler, çeşitli kesimlere
konferanslar gibi yollarla gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından, Üniversitenin içinden veya dışından üç yıl

için atanır. Gerektiği takdirde, Rektör tarafından Müdürün talebi üzerine müdüre yardımcı ol-
mak üzere bir müdür yardımcısı atanabilir. Müdür yardımcısının görev süresi üç yıldır. Müdür,
görevi başında olmadığı zaman, müdür yardımcısı müdüre vekalet eder.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek,
b) Merkezi temsil etmek, Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
c) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak,
ç) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak,
d) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu,
e) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak Rektörün onayına sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin

öğretim elemanları ile Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren özel ya da istekleri halinde
kamu kuruluşlarında görev yapan uzman kişiler arasından, Rektör tarafından üç yıl için gö-
revlendirilir. Danışma Kurulu beş kişiden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
Müdür Danışma Kuruluna başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde olağanüstü olarak Mü-
dürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması

için Müdürlüğe değerlendirmelerini aktarmak,
b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde görüş ve öneri-

lerini Müdürlüğe sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Süleyman Demirel Üniversitesinden:
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman
Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil ve Hazırlık Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretimi ile ilgili hususlar Senato tarafından
belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/10/2007 26679

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 13/5/2010 27580
2- 2/9/2010 27690
3- 30/10/2012 28452
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PAZARTESİ 
Sayı : 28979 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Jamal-Aminaoğlu 1983 D.lu Suriye-Halep 

nüfusuna Kayıtlı olan Ahmad KARFAA hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı 
açılan kamu davasında mahkememizin 20/03/2014 tarih ve 2014/108 esas, 2014/199 karar sayılı 
ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur. 2962 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammet Rıdvan-Sabah Rahal oğlu 1992 

D.lu Suriye-Halep nüfusuna Kayıtlı olan Zekeriya TURŞU hakkında 5607 Sayılı Yasaya 
Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 20/03/2014 tarih ve 2014/125 
esas, 2014/208 karar sayılı ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur. 2963 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Khaled-Hayat oğlu 1978 D.lu Suriye-Halep 

nüfusuna Kayıtlı olan Zelad KARAHBOULAD hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 
suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 20/03/2014 tarih ve 2014/124 esas, 
2014/207 karar sayılı ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur. 2964 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2014/111 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Hamza-Fatma oğlu 1987 D.lu Suriye-Halep-

Azez nüfusuna Kayıtlı olan Mahmut KIRMIZ hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 20/03/2014 tarih ve 2014/111 esas, 2014/201 karar 

sayılı ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK’nun 291.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 2995 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Ömer-Fatma oğlu 1993 D.lu Suriye-Halep 

nüfusuna Kayıtlı olan Muhammed HÜSEYİN hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 25/03/2014 tarih ve 2014/153 esas, 2014/219 karar 

sayılı ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK’nun 291.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 2996 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Hasan-Fatma oğlu 1967 D.lu Suriye-Halep 

nüfusuna Kayıtlı olan Ahmet SADIK hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 25/03/2014 tarih ve 2014/147 esas, 2014/217 karar sayılı 

ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK’nun 291.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 2997 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Seyyid-Emmun oğlu 1975 D.lu Suriye-Halep 

nüfusuna Kayıtlı olan Ahmet MAĞDUM hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 25/03/2014 tarih ve 2014/144 esas, 2014/227 karar 

sayılı ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK’nun 291.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 2998 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammet-Vahile oğlu 1979 D.lu Suriye-

Halep nüfusuna Kayıtlı olan İsmail HASAN hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 20/03/2014 tarih ve 2014/135 esas, 2014/223 karar 

sayılı ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur.  2991 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Mahmut-Fatma oğlu 1990 D.lu Suriye-Halep 

nüfusuna Kayıtlı olan Ahmed KENNO hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 20/03/2014 tarih ve 2014/160 esas, 2014/221 karar sayılı 

ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK’nun 291.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 2992 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmat-Alıeh oğlu 1958 D.lu Aleppo nüfusuna 

Kayıtlı olan Lutfı ABDULLATIF hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 20/03/2014 tarih ve 2014/126 esas, 2014/198 karar sayılı ilamı 

ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK’nun 291.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 2993 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Hamza-fatma oğlu 1988 D.lu Suriye-Halep-

Azez nüf. Kayıtlı olan Ömer KIRMIZ hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 20/03/2014 tarih ve 2014/110 esas, 2014/200 karar sayılı 

ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK’nun 291.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur.  2994 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Süphi-safiye oğlu 1989 D.lu Suriye-Halep 

nüf. Kayıtlı olan Abdurrahman HARUN hakkında 5607 Sayılı yasaya Muhalefet suçundan dolayı 

açılan kamu davasında Mahkememizin 20/03/2014 tarih ve 2014/114 esas, 2014/202 karar sayılı 

ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK’nun 291.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 2987 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmet-Rade oğlu 1995 D.lu Suriye Halep 

nüfusuna. Kayıtlı olan Muhammet SABBAH hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 

dolayı açılan kamu davasında Mahkememizin 20/03/2014 tarih ve 2014/119 esas, 2014/424 karar 

sayılı ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK’nun 291.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 2988 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed-Visal oğlu 1978 D.lu Suriye-

Halep nüfusuna Kayıtlı olan Yaser GEBSO hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 25/03/2014 tarih ve 2014/134 esas, 2014/222 karar 

sayılı ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK’nun 291.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 2989 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed-Fatma oğlu 1993 D.lu Suriye-

Halep nüfusuna Kayıtlı olan Talha HASAN hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 25/03/2014 tarih ve 2014/154 esas, 2014/220 karar 

sayılı ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK’nun 291.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 2990 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; 

1 - Muhammed-Fatma oğlu 1972 D.lu Suriye-Halep nüfusuna Kayıtlı olan Abdullah 

AKICH 

2 - Muhammed-fatma oğlu, 1978 D.lu. Suriye Alraka nüfusuna kayıtlı Hussein AKESH, 

3 - Murşid-Radıa oğlu, 1985 D.lu Suriye-Halep nüfusuna kayıtlı Yasır Mohamad Al ALİ 

4 - Suphı-Amun oğlu 980 D.lu. Suriye Halep Nüfusuna kayıtlı Ömer HAYANİ haklarında 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 

27/03/2014 tarih ve 2014/175 esas, 2014/251 karar sayılı ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanıkların adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 

olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK’nun 291.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 2983 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Nafi-Zeyno oğlu 1981 D.lu Suriye-Halep 

nüfusuna Kayıtlı olan Firas HAMDAN hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 27/03/2014 tarih ve 2014/183 esas, 2014/243 karar sayılı 

ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK’nun 291.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdimde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 2984 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Yusuf-Nedva oğlu 1979 D.lu Suriye-Halep 

nüfusuna Kayıtlı olan Ahmet Hasan DAREG hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 27/03/2014 tarih ve 2014/184 esas, 2014/250 karar 

sayılı ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK’nun 291.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 2985 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Halıt Mılo-Mutıa Mılo oğlu 1970 D.lu Suriye-

Halep nüfusuna Kayıtlı olan Ahmed MILO hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 27/03/2014 tarih ve 2014/181 esas, 2014/242 karar 

sayılı ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK’nun 291.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 2986 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

PERİYODİK BAKIM VE ARIZA GİDERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

 TAVŞANLI - KÜTAHYA 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü kimya servisi 2*50m³/h’lik 

demineralize sistem ve cihazlarının 1 (bir) yıllık periyodik bakım ve arızalarının giderilmesi 

işidir. 

İhale Kayıt Numarası : 2014/41945 

1 - İdarenin 

a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Tavşanlı - Kütahya 

b) Telefon ve faks numarası : 0274 638 30 53 - 0274 638 31 05 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ttermiks@hotmail.com;mehmet.ornek@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Demineralize sistem bakım onarımı - Hizmet Alımı 

b) Teslim yeri : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

c) Teslim süresi : 1 Yıl 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 06.05.2014, saat 15.00 

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-

Kütahya adresinde görülebilir ve şartname bedelinin yatırıldığını gösteren dekont karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. Doküman bedeli 50,00-TL’dir. 

6 - Teklifler 06.05.2014 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk 

istekliye aittir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler 

aynen geçerlidir. 

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

tabi olmayıp, Şirketimizin Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda 

yapılacaktır. 

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir. 

 3130/1-1 
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KAKAOLU FINDIK EZMESİ ALIMI YAPILACAKTIR 
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1. Fabrikamız konusu şartnamede belirtilen 5.000 kg kakaolu fındık ezmesi, teklif alma 

yoluyla alınacaktır. 
2. Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin 

edilebilir.  

3. Teklifler en geç 29.04.2014 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve 

Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66     Faks : 397 33 71 - 74 3261/1-1 

————— 

ÇEŞİTLİ İHTİYAÇ MALZEMESİ ALIMI YAPILACAKTIR 

1. Aşağıda cins ve miktarları yazılı olan ürünler teklif alma usulü ile alınacaktır. 

2. Numuneler Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğünde görülebilir. 
3. Tekliflerin en geç 29.04.2014 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve 

Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

 

Karton Bardak 500.000 Adet  

Çay Karıştırıcısı 250.000 Adet 
Lüx Peçete 40 Koli 

Z Havlu Peçete 40 Koli 

Çöp Poşeti  250 Kg. 

Lüx Çatal 50.000 Adet 

Lüx Bıçak 50.000 Adet 

Sos Kabı 50.000 Adet 
 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66    Faks : 397 33 71 - 74 3268/1-1 

—— • —— 
KAYNAK MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/43460 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 5 adet Sinerji Kaynak Makinası, teknik 
şartname ve bilgiye göre satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 06/05/2014 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

06/05/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 3251/1-1 
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA 

TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 275,27 TL ile en çok 80.240,00 TL arasında değişen; 30/04/2014 

günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 27,53 TL ile en çok 8.024,00 

TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı 
ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Binek Oto, Kamyon (Açık Kasa), Minibüs, Kamyonet, 

Jeep, Kamyonet (Açık Kasa), Kamyonet (Kapalı Kasa), Kamyonet (Panelvan), Çekici, Dorse, 

Tanker (Akaryakıt) ve Motorsiklet cinsi 45 adet araç; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi 

Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu 

Salonunda 02/05/2014 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz 

konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) 
numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler 

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

Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.  

İlan olunur. 3070/1-1 

—— • —— 
11 KALEM MUHTELİF YAĞ VE GRES SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

İKN: 2014/43424 

11 kalem muhtelif yağ ve gresin teknik şartname esasları dahilinde alımı ve ambarımıza 

teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : ÇAN/ÇANAKKALE 
b) Telefon ve faks numarası : 0 286 4353370 - 0 286 4353375 

c) Elektronik posta adresi : euascan1@ttmail.com  

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik şartname esasları dahilinde 11 kalem muhtelif 

yağ ve gresin alımı ve işletme ambarına teslimi işi. 

b) Teslim yeri : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 
Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE  

c) Teslim tarihi : 60 (altmış) takvim günü. 

3 - İhalenin 

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

Komisyon Toplantı Salonu Çan-ÇANAKKALE 

b) Tarihi ve saati : 13/05/2014 - 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 13/05/2014 Salı 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. 3229/1-1 



21 Nisan 2014 – Sayı : 28979 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 

 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 2,00.- TL ile en çok 116.374,92.- TL arasında değişen; 

25/04/2014 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00- TL en çok 

11.637.- TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen (Çakmak, Cep Telefonu Bataryası, Şarz 

cihazı, Kulaklık, Kol Saati, Cep Telefonu, Çivi Tabancası, Hava bloveri, Adaptör, Akvaryum 

Isıtıcısı, Testere, Rezistans kapağı, Dişli, Silindir sekmanı, Plastik conta, Makaron, Sigara kağıdı, 

Sigara filtresi, Sigara Tabakası, Sigara sarma makinas ve Fındıkı vb.) 129 grup eşya açık artırma 

suretiyle, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu – Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 

Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 28/04/2014 günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. 

Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet 

adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel 

karşılığı Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 3253/1-1 

—— • —— 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK  

HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge 

Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 3.535,00 TL ile en çok 47.886,62 TL arasında değişen; 

28.04.2014 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 353,50 TL, en çok 

4.788,66 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, kamyonet, otobüs, arazi taşıtı, 

kamyon çekici vb.22 adet araç, açık artırma suretiyle, İskender Paşa Mahallesi Liman İçi Doğu 

Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Binası Zemin Kat 1461 İhale Salonu 

Merkez/TRABZON adresindeki ihale salonunda 29.04.2014 tarihi saat 09.30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve sözkonusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (462) 326 22 36 

numaralı telefondan ulaşılabilir 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel 

karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 3254/1-1 
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ÇADIR MALZEMESİ ALIM İHALESİ ERTELENMİŞTİR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

16.04.2014 tarih ve 28974 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 09.05.2014 günü saat 

16:00’de yapılacağı duyurulan “ÇADIR MALZEMESİ’’ alım ihalesinde; zarf teslim tarihi 

12.05.2014 saat 10:30, ihale tarihi 12.05.2014 tarih saat 16:00’ya ertelenmiştir. 

 3352/1-1 

————— 

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı tarafından Özel Güvenlik Hizmeti İdari ve Teknik Şartnamede belirtilen 

esaslar dâhilinde kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, 27.000,00 TL tutarındaki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

1 - 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 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

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

4 - Firmalar ihale zarfını en geç 15.05.2014 günü saat 10:30’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı aynı günü saat 15:30’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. 3354/1-1 

————— 

3 YILLIK KARGO HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

1 - Kurumumuzca 3 Yıllık Kargo Hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın 

alınacaktır. 

2 - Firmalar, 72.000,00 TL değerindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

3 - Firmalar, ihaleye ait İdari ve Teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/İhale ilanları 

adresinden ulaşabileceklerdir. 

4 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir / ANKARA" adresindeki Genel 

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

adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. 

5 - Firmaların tekliflerini en geç 16 MAYIS 2014 günü saat 10:30’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Birimi Evrak Servisi’ne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

6 - 2 No’lu “Teklif ve Teminat Mektubu’’ zarfı 20 MAYIS 2014 Saat:15:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 3355/1-1 
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ŞİRKETİMİZ İHTİYACI OLAN OKSİJEN TÜPLERİNİN ALIMI YAPILACAKTIR 

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünün İhtiyacı olan Oksijen 

Tüplerinin İmali ve Teslimi İşi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83 - 612 84 49 

c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Oksijen Tüpü İmali ve Teslimi (100 Adet) 

b) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

c) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 30 (Otuz) 

takvim günü içinde teslim edilecektir. 

d) Dos. No : 27 SEAS 14/38         2014/40858 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 14.05.2014 Çarşamba saat 15:00 

c) Teslim Yeri : SEAŞ Genel Müdürlüğü Ambarı. 

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve ¨ 50,00 karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı hariç ¨ 50,00 doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 

hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 

doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 

olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi 

halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

5 - Teklifler 14.05.2014 Çarşamba günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve 

Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel üzerinden vereceklerdir. (TL./Adet). İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. 

7 - İstekli teklif tutarının 50.000,00 TL’yi geçmesi halinde en az %3’ü oranında geçici 

teminat verecektir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez. 

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 

9 - İstekliler, imalatçı iseler “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi” belgesine sahip olacaklar 

ve ihaleye katılırken belgenin aslını veya noter onaylı suretini ihale dosyasına ekleyeceklerdir. 

İstekliler bayii iseler, “imalatçının bayilik belgesine” sahip olacaklar ve ihaleye katılırken 

belgenin aslını veya noter onaylı suretini ihale dosyasına ekleyeceklerdir. 

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi 

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre 

yapılacaktır. 3074/1-1 
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10 AY SÜRE İLE 17 KİŞİLİK PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

YEAŞ - Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İhale kayıt No : 2014/43368 

İhale Dosya No : YNK-GEL/2014-161 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Yatağan-Milas 

Karayolu 8. Km. Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : (0 252 ) 572 59 05     Faks: (0 252) 572 59 03 

c) Elektronik posta adresi : gelisatinalma@geli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği türü miktarı : 10 Ay süre ile 17 kişilik Personel Çalıştırılması Hizmet 

Alımı işi (1 Formen 16 Yağcı) 

b) Yapılacağı yer : YEAŞ-Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 

Eskihisar, Tınaz, Bağyaka ve Salihpaşalar açık Ocakları, 

Sosyal site ve İşletmemiz atölyeleri Yatağan/MUĞLA 

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 10(on) aydır.  

  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) takvim 

günü içerisinde işe başlanacaktır. 

3 - a) İhalenin yapılacağı yer : YEAŞ-Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü İhale 

Toplantı Salonu Yatağan/MUĞLA 

b) Tarih ve Saati : 12.05.2014 - 14.00 

4 - İhale dokümanları: 

- Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü Yatağan - Milas 

Karayolu 8 Km. Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve her bir ihale dokümanı 100,00 (Yüz) 

TL. Karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları 

zorunludur. 

5 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir 

6 - İhale konusu işin tamamı için teklif verilecektir.  

7 - İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 

işlerine ilişkin deneyimini gösteren teklif edilen bedelin %25 inden az olmamak üzere, ihale 

konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin verilmesi 

zorunludur.  

8 - Personel Çalıştırılmasına dayalı her türlü hizmet alım işleri benzer iş olarak kabul 

edilecektir. 

9 - Teklifler; 3. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Güney Ege Linyitleri 

İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar bu ihalelere teklif veremezler. 

13 - Bu ihaleler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, 

(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir  

14 - Web Sitemiz: www.geli.gov.tr 3217/1-1 
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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Eskişehir PTT Başmüdürlüğünden: 

1) Eskişehir PTT Başmüdürlüğünün mülkiyetinde Eskişehir ili Han ilçesi Köyiçi 

mevkiinde bulunan,  tapuda 2 pafta, bila ada, 7470 parsel nolu 686,00 m² yüzölçümlü arsa ve 

üzerinde bulunan avlulu kargir yapıdan oluşan taşınmaz mal mevcut haliyle kapalı zarf pazarlık 

usulü ile satışa çıkarılmıştır. 

2) İhalenin yapılacağı yer: Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Arifiye Mah. İki Eylül Cad. 

No:9   26102 Odunpazarı-ESKİŞEHİR adresinde olup, telefon no: 0 (222) 2301363, Fax: 0 (222) 

2212207 dir. 

3) İhale konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Yapı ve 

Teknik İşler Müdürlüğü 123 nolu odada çalışma saatleri içerisinde incelenebilecek veya ücretsiz 

olarak temin edilebilecektir. 

4) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri 

teklif mektubu ile birlikte 9.000,00-TL (Dokuzbin Türk Lirası)’lik geçici teminat makbuzu veya 

mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte);  ikametgâh senedi; tebligat için adres beyanı; gerçek kişi 

olması halinde nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden 

veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin 

siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu 

gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri (gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza 

sirküleri, tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini 

belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.); vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan 

kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı şartname 

ile birlikte en geç ihale günü 15.05.2014 saat 10.30’a kadar Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Yapı ve 

Teknik İşler Müdürlüğü 123 nolu odaya (İki Eylül Cd. No: 9   26102-ESKİŞEHİR) teslim 

edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir. 

5) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 gündür. 

6) Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 15.05.2014 Perşembe günü saat 10.30’da Eskişehir PTT 

Başmüdürlüğü 2. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.  

7) Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli 150.000,00-TL (Yüzellibin Türk Lirası) olup, 

geçici teminat miktarı 9.000,00-TL (Dokuzbin Türk Lirası) dır. 

8) Vergi, Resim ve Harçlarla Devir ve Ferağa Ait Giderler: 

Satıştan doğacak giderler (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile 

her çeşit vergi, resim, harç diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir. 

İdaremiz; bu ihale ile ilgili ihale kanunlarına tabi değildir. 

İlan olunur. 3281/1-1 
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KİREÇ TAŞI SATIN ALINACAKTIR 

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

Kireç Taşı alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık 

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

İhale kayıt numarası : 2014/42050 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Beşyüzevler Mh. Adana Yolu Üzeri 9. Km. Şeker Sk. 

Ereğli/KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : 332 734 59 30-36, 332 734 59 38 

c) Elektronik posta adresi  : - 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 40.000 ton kireçtaşı (Şartnamede belirtilen 

özelliklere uygun nitelikte) 

b) Teslim(yeri/yerleri) : Ereğli Şeker Fabrikası Meydan Sahası 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : 01.06.2014 - 31.11.2014 tarihleri arası, aylık 

termin programı idarece verilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikası 

b) Tarihi ve saati : 06/05/2014 - 14:00 

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV 

dahil 177,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

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

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim 

günüdür. 

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi değildir. 3081/1-1 



21 Nisan 2014 – Sayı : 28979 RESMÎ GAZETE Sayfa : 31 

 

ALÇI TAŞI SATIN ALINACAKTIR 

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

Alçı Taşı alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale 

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

İhale kayıt numarası : 2014/42057 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Beşyüzevler Mh. Adana Yolu Üzeri 9. Km. Şeker Sk. 

Ereğli/KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : 332 734 59 30-36, 332 734 59 38 

c) Elektronik posta adresi : - 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 800 ton öğütülmüş ve elenmiş (Big-Bag 

torbalarda) Alçı Taşı  

b) Teslim [yeri/yerleri] : Ereğli Şeker Fabrikası, fabrika deposu 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Tahmini 10.09.2014 - 31.12.2014 tarihleri arası 

(sözleşme sonrası verilecek termin programına 

göre) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikası 

b) Tarihi ve saati : 07/05/2014 - 14:00 

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV 

dahil 177,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

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

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim 

günüdür. 

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi değildir. 3080/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 30,00 TL. ile en çok 29.205,00 TL. arasında değişen; 

25/04/2014 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,00 TL., en çok 

2.920,50 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen granit mermer taş, cep telefonu, kürk, ağ 

file, konteyner, bebek arabası vs. cinsi 33 (otuzüç) grup eşya; açık artırma suretiyle, Liman Cad. 

T.M.O. Yanı Büyük Liman/Antalya adresindeki ihale salonunda 28/04/2014 tarihinde saat: 

09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T. C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

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

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 3325/1-1 

—— • —— 

HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

 TAVŞANLI - KÜTAHYA 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Oto Bakım Servisindeki İşler ile 

ilgili 8 (sekiz) Kişilik 2 (İki) Yıl Süreli Hizmet Alımı İşi. 

İhale Kayıt Numarası : 2014/45170 

1 - İdarenin 

a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Tavşanlı - Kütahya 

b) Telefon ve faks numarası : 0274 638 30 53 - 0274 638 31 05  

c) Elektronik posta adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Oto Bakım Servisindeki İşler İle ilgili 8 (sekiz) Kişilik 

2 (İki) Yıl Süreli Hizmet Alımı İşi. - Hizmet alımı 

b) İşin yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

c) İşin süresi : 2 (İki) Yıl Süreli 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 05.05.2014, saat 15.00  

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-

Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  
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6 - Teklifler 05.05.2014 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk 

istekliye aittir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler 

aynen geçerlidir. 

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

tabi olmayıp, Şirketimizin Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda 

yapılacaktır. 

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir. 

 3308/1-1 

—— • —— 

FABRİKAMIZ 2014-2015 KAMPANYASINDA KANTAR TESELLÜMLERİ 

HİZMETLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

İhale kayıt numarası : 2014/45147 

1 - İdarenin 

a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2    15220 BURDUR  

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2014-2015 Kampanyasında merkez ve 

taşra olmak üzere toplam 15 kantarında 130 kişi ile 

tesellüm hizmetlerinin yapılması. 

b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası  

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 65 ile 110 

takvim günüdür. (Kantarlarda tesellüm süreleri farklılık 

gösterdiğinden) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı 

Salonu  

b) Tarihi ve saati : 06/05/2014 Salı günü saat 14.30 

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 06/05/2014 Salı günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 3323/1-1 
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ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 1-4 ÜNİTELER TASFİYEHANE REHABİLİTASYONU 

İŞİ HİZMET ALIMI SATIN ALINACAKTIR 

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1-4 Üniteler Tasfiyehane Rehabilitasyonu İşi Hizmet Alımı açık ihale usulü ile kapalı zarf 

usulü satın alınacaktır. 

1 - İdarenin  

a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83-613 31 00-612 84 49 

c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 adet 1-4 Üniteler Tasfiyehane Rehabilitasyonu İşi. 

b) Yapılacağı Yer : Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.Genel Müdürlüğü 

c) İşin Süresi : 300(üçyüz) takvim günü 

d) Dos. No : YAT SEAS 14/34          2014/39007 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

İhale Salonu. 

b) Tarihi ve Saati : 16.05.2014 Cuma günü saat 15:00 

c) Teslim Yeri : Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görüle bilir ve ¨ 100,00 Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı 

hariç ¨ 100,00 doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 

hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 

doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 

olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi 

halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

5 - Teklifler 16.05.2014 Cuma günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret 

A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

8.1. Bu ihale kısmi ve alternatif teklife kapalıdır.  

8.2. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 

9 - Firmalar, son 5 (beş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde 

yaptığı ve kusursuz kabul edilmiş, ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren 

ve teklif bedelinin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi 

sunacaklardır. 
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9.1. En az 50 m3/h saf su üretim kapasiteli su tasfiyehanesi kurulumu veya rehabilitasyonu 

işi yapmış olmak veya Termik Santral 100 MW ve üstü kurulu güce sahip ünitesinin; Kazan 

imalatı veya boru değişim işi, veya AB Isıtıcısı imalatı veya boru değişimi işi, veya YB Isıtıcısı 

imalatı veya boru değişimi işi; veya 50 barg ve üstü basınçta endüstriyel kazan imalatı veya boru 

değişim işi yapmış olmak, veya en az 1000 I/O’luk otomasyon işi yapmış olmak; veya bölgesel 

ısıtma sistemi mekanik montajı ve otomasyonu kurulumu yapmış olmak; veya ihale konusu iş 

işlerinden biridir. 

9.2. Firmalar, kullanılacak ekipmanların (vana, çekvalf, pompa, motor vb.) marka, tip, 

model ve teknik bilgilerini içeren “Ekipman Bilgi Formu”nu teklifle birlikte sunacaklardır. 

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu hizmet alım ihalesi 

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre 

yapılacaktır. 3129/1-1 

—— • —— 

B 70 BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/42496 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr. 

  (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com) 

1 - İhale konusu malzemelerin 

     adı ve miktarı : 30.000 Adet B70 beton travers 2 parti halinde Afyon 

Şehir ve Dumlupınar İstasyonlarına (Teknik şartnameye 

göre) satın alınacaktır. 

 

PARTİ 

NO 

TESLİM MİKTARI 

(ADET) TESLİM YERİ 

TESLİM SÜRESİ 

(GÜN) 

1 15.000 Afyon Şehir İstasyonu 20 

2 15.000 Dumlupınar İstasyonu 20 

Toplam 30.000  40 

 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına ihale gün ve saati olan 13/05/2014 günü saat 14.30'a kadar verilmiş veya gelmiş 

olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü 

Veznesinden KDV Dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 3111/1-1 
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK 
KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 1.238,71 TL. ile en çok 135.008,64TL TL. arasında değişen; 
29/04/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 124,00 TL. en 
çok 13.501,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, arazi taşıtı, kamyon, kamyonet 
ve motorsikletten oluşan 18 adet araç; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu 
No: 1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 30/04/2014 tarihinde saat 09.00'da satışa 
sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 
www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı 
telefondan 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 (KDV dahil) 10,00 TL. 
bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 3083/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂN 

Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi için aşağıda belirtilen 2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca “Öğretim Üyesi” 
alınacaktır. 

Başvuru Belgeleri 
Doçentlik İçin: 
Doçentlik kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin” 16. 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 4 adet dosya halinde 
hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Müdürlüğüne şahsen iletilmeleri gerekmektedir. 

Başvuru Süresi: İlan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen başvurmaları 
gerekmektedir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla 
ve eksik evrakla başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

İlgililerin Üniversitemizin Üniversite Cad. No: 2 Döşemealtı/ANTALYA adresine şahsen 
başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır ve 
en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır. 

İlan olunur. 
 

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI 
Birimi Bölümü/Programı Unvanı Adet Özel Koşul 

Mühendislik 

Fakültesi 
Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü 
Doçent 1 

- Mühendislik Fakültesi lisans mezunu 

olmak. 

- Elektrik- Bilgisayar Mühendisliği 

alanında doktora yapmış olmak. 

- Makine öğrenmesi üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. 

- Araştırma projelerine destek almış olmak. 

- Çok iyi seviyede yabancı diller biliyor ve 

bu dillerde eserler vermiş olmak. 

 3356/1-1 
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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

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’e, Başbakan Yardımcısı Beşir

ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Afyon Kocatepe Üniversitesi Tuğla ve Kiremit Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Ankara Üniversitesi Otistik Çocuklar Tanı, Tedavi Araştırma ve Uygulama

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Cumhuriyet Üniversitesi Recai Toydemir Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği
— Hacettepe Üniversitesi Moleküler Patoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil ve

Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 




