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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                        19 Haziran 2014
       69471265-305-4945

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından yaptırılan hastanenin açılış
törenine katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere; 23 Haziran 2014 tarihinde Bosna-Hersek
Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’in dönüşüne kadar
Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesini yüksek
tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              19 Haziran 2014
     68244839-140.03-157-330

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 19/6/2014 tarihli ve 69471265-305-4945 sayılı yazınız.
            Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından yaptırılan hastanenin açılış
törenine katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Haziran 2014 tarihinde Bosna-Hersek
Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’in dönüşüne kadar
Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

23 Haziran 2014
PAZARTESİ

Sayı : 29039



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                        19 Haziran 2014

       69471265-305-4946

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 23 Haziran 2014 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın dönüşüne kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla

arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              19 Haziran 2014

     68244839-140.03-158-331

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 19/6/2014 tarihli ve 69471265-305-4946 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Haziran 2014 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın dönüşüne kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Adana Bilim ve Teknoloji  Üniversitesinden: 

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/1/2013 tarihli ve 28544 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adana Bi-

lim ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin

6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.  

“n) ISO 17024 şartlarına, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından öngörülen akreditas-

yon gerekliliklerine ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen esaslarla uyumlu olarak

ulusal ve uluslararası personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimleri düzenlemek, sınavlar

yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek,

o) Ulusal ve uluslararası belgelendirme sertifikasyonu eğitimlerini her tür yöntemle dü-

zenlemek, sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek,

ö) Ulusal ve uluslararası personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimlerini her tür yön-

temle düzenlemek, sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek,

p) Ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek stan-

dartları geliştirmeye yönelik çalışmaları gerçekleştirmek,

r) Ulusal ve uluslararası her türlü sınav organizasyonu gerçekleştirmek veya gerçek-

leştirilmesine aracılık yapmak,

s) 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Üniversitede iş yeri hekimliği ve iş güvenliği

uzmanlığı ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimleri her tür yöntemle düzenlemek, eğitime

katılanlara eğitim katılım belgesi düzenlemek, yayın hazırlamak, danışmanlık yapmak,

ş) Gerek görüldüğü durumlarda eğitim ve sertifika ve benzeri programları Bologna sü-

recine uygun Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) temelli kredi sistemine uygun olarak ger-

çekleştirmek, ilgili programın tamamlanmasına yönelik önceden kazanılmış yeterlilikleri ta-

nımak,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

30/1/2013 28544
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Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE EĞİTİM, UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim, Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu or-
ganların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim, Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Hacettepe Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim, Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
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 amacı
MADDE 5 – (1) Merkezi amacı; araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile hemşirelik hiz-

metleri ve eğitiminin niteliğini artırmak ve hemşirelik mesleğinin gelişmesine katkıda bulun-
maktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak.
b) Toplum sağlığını geliştirmeye yönelik etkinlikler planlamak.
c) Kongre, seminer, kurs, sertifika ve sürekli eğitim programları ve benzeri etkinlikler

düzenlemek.
ç) Hemşirelik eğitim ve uygulamalarına yönelik araştırmalar yapmak.
d) Hemşirelik ile ilgili eğitim, araştırma ve hemşirelik hizmetlerine yönelik konularda

danışmanlık yapmak.
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e) Sertifika programları düzenlemek ve sürekliliğini sağlamak.

f) Dergi, bülten, broşür, kitapçık, eğitim materyalleri ve benzeri yayımlamak.

g) Hemşirelik hizmetleri sorunlarına yönelik kamuoyu oluşmasına ve meslektaşlar ara-

sında etkileşimi arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek.

ğ) Yönetim Kurulunun Merkezin faaliyet alanları ile ilgili kararlaştıracağı diğer faali-

yetlerde bulunmak.

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, Hemşirelik Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

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

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Hemşirelik Fa-

kültesinde görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür

yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yardımcılarını değiş-

tirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.

Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde

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 etmek, 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

Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen

dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak 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.

23 Haziran 2014 – Sayı : 29039                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



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 sun-

mak.

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, esas ve usullerini 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 ola-

rak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplan-

tıya 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.
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İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL VE KLİNİK

ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Deneysel

ve Klinik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim

organları ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Deneysel ve Klinik

Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyetleri, yönetim organları, yö-

netim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Ünitesi: İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Deneysel ve Klinik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin Deney Hayvanları üni-

tesini,

c) Genel Araştırma Laboratuvarı: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Deneysel ve Klinik

Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin Genel Araştırma Laboratuvarını,

ç) İMÜ-HADYEK: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Ku-

rulunu,

d) Merkez (DEKAM): İstanbul Medeniyet Üniversitesi Deneysel ve Klinik Araştırmalar

Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Deney hayvanları ile ilgili bilimsel araştırmaların altyapısını oluşturmak ve geliş-

tirmek.

b) Deney hayvanları ve/veya her türlü biyolojik materyalle yürütülecek araştırma ve

uygulamaları teşvik etmek, desteklemek ve bu araştırma ve uygulamalar için danışmanlık hiz-

meti vermek.

c) İMÜ-HADYEK talebi doğrultusunda eğitim faaliyetlerinde bulunmak, buna ilişkin

altyapının oluşturulması ve desteklenmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak.

ç) Araştırma ve uygulamalar için kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Mevcut deneysel modellerin uygulanmasını, geliştirilmesini, yeni deneysel modeller

oluşturulmasını ve patent çalışmalarını desteklemek.

e) Üniversitenin vizyon ve misyonuna uygun lisans eğitimini ve lisansüstü eğitimi des-

tekler şekilde eğitim, tanıtım ve ulusal ve uluslararası işbirliği faaliyetlerini yürütmek.

f) Proje ve kaynak oluşturmaya ilişkin çalıştaylar düzenlemek.

g) Tıp bilimlerinin ve biyolojik bilimlerin sosyal bilimlerle ve kişilerle birlikteliğini

sağlayacak ortam ve işbirliklerinin organizasyonunu desteklemek.

ğ) Türkiye’de araştırmaların hipotez aşamasından başlayıp temel ve klinik araştırmalar

dahil bilginin ürüne dönüşmesi aşamasına kadar olan süreçlerin hepsini birlikte kapsayan bir

translasyonel araştırma merkezinin altyapısını hazırlamak.

h) Translasyonel araştırma merkezlerinde istihdam edilmek üzere yardımcı elemanların

yetiştirilmesi için gerekli eğitim ve uygulama faaliyetlerini desteklemek.

ı) Biyolojik bilimler ile mühendislik bilimleri arasında işbirliği ortamları ve ortak ça-

lışma alanları oluşturmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre araştırmalarda kullanılacak denek türlerini belirle-

mek, üretmek, sağlıklı ve uluslararası standartlara uygun yaşam ve deney alanları oluşturmak.

b) Merkezin amaçlarına ilişkin altyapının oluşturulması için yenilikleri takip etmek

amacıyla ulusal ve uluslararası işbirlikleri oluşturmak.

c) Araştırmaların uluslararası etik standartlar ve İMÜ-HADYEK tarafından belirlenecek

standartlara uygun yürütülmesini sağlamak.

ç) Merkezin tıp, eczacılık, diş hekimliği, mühendislik, fen bilimleri ve benzeri ilişkili

bilim dallarıyla ortak kullanıma uygun altyapıyı hazırlamak.

d) Etik ve bilimsel altyapı eğitimlerini yapmak veya yaptırmak.
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e) Kamu kurum ve kuruluşları veya özel kurum ve kuruluşlarla birlikte Üniversite- ka-

mu-sanayi işbirliğini sağlayacak uygun araştırma geliştirme faaliyetlerini organize etmek.

f) Merkezin amaçlarına uygun iletişim ve kütüphane altyapı hizmetlerini geliştirmek.

g) Ulusal veya uluslararası öğretim üyesi, öğrenci veya yardımcı personel değişimi;

misafir ulusal veya uluslararası öğretim üyesi, öğrenci veya yardımcı personel faaliyetleri için

uygun altyapı ve hizmet ortamlarını oluşturmak ve bu kişileri eğitim ve/veya mali açılardan

desteklemek.

ğ) Ulusal ve/veya uluslararası ortak projeler yapmak.

h) Yeni deneysel model ve özgün eğitim-araştırma materyali oluşturma faaliyetlerini

organize etmek ve/veya desteklemek.

ı) Türkiye’de bir translasyonel araştırma merkezi kurulumu için uluslararası örnekleri

incelemek ve kurulum için her türlü hazırlık faaliyetini yürütmek.

i) Ulusal ve uluslararası toplantı ve organizasyonlar düzenlemek.

j) Merkezin amaçlarına uygun konularda Üniversite içinde, ulusal veya uluslararası ya-

rışmalar düzenlemek ve/veya ödüller vermek.

k) Merkezin ürettiği her türlü bilimsel ve teknik araştırma sonuçlarını, keşifleri, yeni-

likleri, teori ve hipotezleri bilimsel rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, makale, tebliğ, film,

resim, fotoğraf, slayt, multimedya ürünü ve benzeri eserler şeklinde yayımlamak.

l) Merkezin amaçlarına uygun olarak kültürel miras veya varlıklara ilişkin gerekli ko-

ruma, geliştirme, yayma ve/veya modern bilime kazandırma faaliyetlerinde bulunmak.

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; Rektör tarafından, deney hayvanları ile ilgili araştırma alan-

larında yayınları olan, diğer akademik faaliyetleri yanında, laboratuvar çalışmalarında da tec-

rübesi olan Üniversitenin doçent veya profesör unvanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl süre

ile görevlendirilir.

(2) Müdürün teklifi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişi Müdür yar-

dımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(3) Müdüre, görevi başında bulunmadığı durumlarda Müdür tarafından belirlenen Mü-

dür yardımcılarından biri, Müdür yardımcıları da bulunmadığı durumda Yönetim Kurulu üye-

lerinden biri vekâlet eder.
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(4) Müdürün görev süresinin dolması, altı aydan daha uzun süre için Üniversite dışında

tam zamanlı olarak görevlendirilmesi veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması duru-

munda Müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Aynı usulle yeni Müdür görevlendirilinceye

kadar Rektör tarafından Yönetim Kurulu üyelerinden bir öğretim üyesi vekâleten Müdür olarak

görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür veya Müdür yardımcıları yeniden görevlendirilebi-

lirler.

(5) Müdür aynı zamanda Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Ünitesinin de müdür-

lüğünü yapar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık

etmek.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunda alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gelir ve giderlere ilişkin tasarrufta bulunmak, bütçe

tekliflerini Rektörlüğe sunmak.

d) Merkez faaliyetlerine ilişkin kaynak sağlamaya yönelik girişimlerde bulunmak.

e) Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla iş-

birliği yapmak, Merkezin faaliyetlerinin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası

alanda destek ve kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

f) Yıllık faaliyet programlarını ve faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sun-

mak ve Yönetim Kurulunca değerlendirilen faaliyet programlarını her takvim yılının başlan-

gıcından bir ay önce, faaliyet raporlarını ise her takvim yılının sonunu takiben iki ay içinde

Rektörlüğe sunmak.

g) Müdür yardımcılarının görev ve faaliyetlerini düzenlemek.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Müdürün gözetim ve denetimi altında Müdürün verdiği görevleri yerine getirmek.

b) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve İMÜ-HADYEK

başkanı ile Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda veya deney hayvanları ile ilgili çalış-

ması olan Üniversite öğretim üyelerinden/elemanlarından olmak üzere toplam yedi kişiden

oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri; Müdürün teklifi ile Rektör tarafından üç yıllık süreyle görev-

lendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, en az üç ayda bir kez, Müdürün daveti üzerine, Müdür tarafından

belirlenen gündemle, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar üye tam sayısının

salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu gereken hallerde aynı usulle olağanüstü toplanabilir.

(3) Gerektiğinde Yönetim Kurulu toplantılarına, Müdür tarafından düşünce ve dene-

yimlerinden yararlanılmak, görüşleri alınmak ve Merkez faaliyetleri hakkında kendilerine bilgi

verilmek üzere, oy hakkı olmadan Danışma Kurulu üyeleri davet edebilir.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına uygun faaliyetlere ilişkin kararlar almak.

b) Merkezin faaliyet plan ve programını belirlemek.

c) Merkezin yıllık program ve bütçe tasarısını hazırlamak.

ç) Merkez tarafından verilecek hizmetlere ilişkin çalışma esaslarını belirlemek.

d) Translasyonel araştırma merkezi çalışmalarını desteklemek ve takip etmek.

e) Merkez bünyesinde yeni araştırma laboratuvarları oluşturulmasına karar vermek.

f) Rektörlüğe sunulacak yıllık faaliyet programları ve raporlarını değerlendirmek ve

onaylamak.

g) Müdürün gündeme getireceği konularda karar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve İMÜ-HADYEK

Başkanı ile Üniversitenin veya istekleri halinde diğer üniversitelerin öğretim üyeleri/öğretim

elemanları veya diğer kamu ve/veya özel araştırma kuruluşlarında çalışan bilim insanları ara-

sından Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen oniki

üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti ile toplanır.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyetlerine yönelik tavsiye

niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü malzeme, alet, ekipman, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/7/2013 tarihli ve 28724 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fık-

rasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yüksek lisans için öğrenci kabulünde; merkezi olarak yapılan Yabancı Dil Bilgisi

Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya muadili bir sınavdan en az 40 puan almış olanlar ile

Üniversitenin ilgili enstitü yönetim kurulunca tespit edilen ve biri sınav yapılacak dilin öğretim

elemanı olmak üzere en az üç öğretim elemanından oluşan komisyonca yapılacak dil sınavından

en az 50 puan alan adayların ALES puanının %60’ı ile lisans mezuniyet not ortalamasının

%40’ı toplanarak kontenjan ilan edilen her bir alan için ayrı ayrı sıralama yapılır, en yüksek

puan alan adaydan başlamak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjan sayısı

kadar aday yerleştirilir ve bu adaylar yüksek lisans programına asil öğrenci olarak kayıt yap-

tırma hakkı kazanmış olur. Konservatuar ve güzel sanatlar fakültesi mezunlarının ilgili enstitü

anasanat dalları yüksek lisans programlarına öğrenci olarak kabulünde ise adayların, dosya in-

celemesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı notunun %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alı-

narak sıralama yapılır ve adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere ilgili anabilim/anasanat

dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Kontenjana yerleştirilenler yüksek lisans prog-

ramına asil öğrenci olarak kayıt yaptırma hakkı kazanmış olur. Kontenjan ilan edilen program-

lar için asil listedeki kontenjan kadar da yedek öğrenci adayı ilan edilir ve asil listeden kayıt

yaptırmayanların yerine bu sıralamaya göre kayıt yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2014-2015 eğitim öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Türk Hava Kurumu Üniversitesinden: 

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TOPLUMU UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Hava Kurumu Üniversitesine bağlı ola-

rak kurulan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilgi Toplumu Uygulama ve Araştırma Merkezi-

nin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

31/7/2013 28724
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilgi Toplumu Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının gö-

revlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin danışma kurulunu,

b) Merkez: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilgi Toplumu Uygulama ve Araştırma

Merkezini, 

c) Müdür: Merkezin müdürünü,

ç) Müdürlük: Merkezin müdürlük makamını,

d) Rektör: Üniversitenin rektörünü, 

e) Rektörlük: Üniversitenin rektörlük makamını,

f) Senato: Üniversitenin senatosunu, 

g) Üniversite: Türk Hava Kurumu Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin yönetim kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 

a) Türkiye’de ve Türkiye’nin işbirliği hedefinde yer alan ülkelerde; Bilgi Toplumu,

e-Devlet ve e-Dönüşüm alanlarında; kurumsal/ulusal strateji, eylem planı, yol haritası, eğitim

programı, Bilgi Toplumu stratejisi hazırlanmasına ve uygulanmasına yönelik olarak uluslararası

teknolojik araştırma ve akademik faaliyetleri gerçekleştirmek. 

b) Bilgi Toplumu, e-Devlet, e-Dönüşüm, bilgi teknolojileri, iyi yönetişim alanlarında

çözüm odaklı bir merkez haline gelerek çeşitli disiplinlerden akademisyenlerin, kamu kurumu

ve özel sektör uzmanları ile sivil toplum kuruluşlarının bir arada çalışabileceği kurumsal, ulusal

veya uluslararası projeleri yürütmek. 

c) Elde ettiği bilgi birikimini, ulusal ve uluslararası seviyede karar alıcılara, akademis-

yenlere, özel sektör liderlerine ve diğer sosyal paydaşlara yayın, kitap, rapor, broşür, sempoz-

yum, çalıştay vb. ile ulaştırmak.

ç) Akademik programlar çerçevesinde, Bilgi Toplumu, e-devlet, e-dönüşüm ve bilgi

teknolojileri alanlarında çok disiplinli uzman işgücü gelişimine olanak sağlamak. 

d) Kamu ile özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti sunmak suretiyle bilim

dünyasına katkı sağlamak. 
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e) Bu alanda çalışma yapan yerli ve yabancı araştırma merkezleri, enstitüler, dernekler,

vakıflar, düşünce grupları, uluslararası kuruluşlar vb. ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalarda

bulunmak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kalkınma Bakanlığı tarafından oluşturulan Bilgi Toplumu Strateji ve Eylem Planına

ilaveten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından oluşturulan e-Devlet Eylem

Planı ile örtüşecek şekilde, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, vermekte oldukları hizmetleri

daha etkin, etkili ve verimli olarak sunabilmeleri için bilgi teknolojilerinden en iyi şekilde fay-

dalanmalarını sağlayacak şekilde, strateji, eylem planı, yol haritası ve eğitim programlarından

oluşan projeler geliştirerek bunları hayata geçirmek.

b) AR-GE çalışmaları neticesinde kazanılan teorik birikimin uygulamaya geçirilmesi

aşamasında akademi – sanayi işbirliğini en üst düzeyde sağlamak. 

c) Çeşitli bilimsel etkinlikler (seminer, sempozyum, panel, çalıştay, beyin fırtınası, kon-

feranslar vb.), internet üzerindeki faaliyetler (site, blog vb.) ve periyodik yayınlar (hakemli

dergi, bültenler vb.) ile üniversite birimleri/personeli/öğrencileri arasındaki sinerjiyi arttırmak. 

ç) Başta Türk Hava Kurumu Üniversitesinin ilgili fakülte, enstitü ve meslek yüksek-

okullarının dersleri olmak üzere, Bilgi Toplumu, e-Dönüşüm, e-Devlet, iyi yönetişim ile ilgili

yapılacak bilimsel araştırmalar için akademik platform görevi yapmak. 

d) Bilgi Toplumu, e-Devlet, e-Dönüşüm ve iyi yönetişim ile ilgili Üniversitenin Yayın

Kurulundan geçen kitap, rapor vb. özgün akademik çalışmaları, Rektörün uygun görmesi ha-

linde basmak ve bu yayınların satışı ile Üniversiteye katkı sağlamak. 

e) Ulusal ve uluslararası organizasyonlarla teknik işbirliği yaparak proje gerçekleştirme

ve ortak araştırma olanakları sağlamak. 

f) Üniversitenin bilimsel etkinliğini artırmak ve üniversiteyi akademik, siyasi ve sosyal

çevrede akademik anlamda daha görünür hale getirmek. 

g) Üniversitenin ilgili akademik birimleri ile koordineli olarak TÜBİTAK, Bilim, Sa-

nayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kalkınma Ba-

kanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi kurumlardan destekli disiplinler arası projeler ge-

liştirmek ve bu alanda yapılacak çalışmaları kolaylaştırmak. 

ğ) Ulusal veya uluslararası bilimsel yayınlardan elde edilen bilgilerin analiz ve değer-

lendirilmelerini yapmak, üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlarla

ilgililere ve kamuoyuna aktarmak. 

h) Üniversitenin meslek yüksekokulu, lisans, lisansüstü eğitimleri ile sertifika prog-

ramlarına katkı sağlamak. 

ı) Öğrencilerin akademik yeterliliğini artırmak, işbirliği becerilerini ve beraber çalışma

kâbiliyetlerini geliştirmek. 

i) Resmî veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına, başta Bilgi Toplumu ve e-Dönüşüm

alanlarında olmak üzere, danışmanlık hizmeti vermek. 

j) Rektörlüğün belirleyeceği diğer konularda çalışmalar yapmak.
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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; Rektör tarafından dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten

Müdür yeniden görevlendirilebilir. 
(2) Müdürün yokluğunda Müdürlük görevini kimin yürüteceği önceden belirlenir. 
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek. 
b) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetler için genel çerçeveyi belirlemek. 
c) Merkezin yönetim organlarına Müdürlük yapmak. 
ç) Sürekli bir gelişim planı çerçevesinde yeni hedefler belirlemek. 
d) Üniversitenin birimlerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, sivil toplum

kuruluşları ile çalışmalar yapmak, kaynaklardan elde edilecek bilgi akışı sistemini geliştirmek
ve bu çalışmaları belgelendirmek. 

e) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, toplantılar düzenlemek ve alınan kararları
uygulamak. 

f) Merkezin ve bağlı birimlerin yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli
önlemleri almak, gerekli yönlendirme ve denetlemeleri yapmak. 

g) Merkez ve bağlı birimlerinin çalışma programlarına ilişkin yıllık düzenlemeleri yap-
mak, yıllık çalışma raporlarını oluşturarak Rektörlüğe onay için sunmak. 

ğ) Yayınlanması veya Üniversite dışında sunulması istenen araştırma ve incelemeleri
Rektörlüğe onay için sunmak. 

h) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun idarî hizmetlerini yürütmek. 
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu;  Müdür ve Rektör tarafından görevlendirilen iki

üye olmak üzere toplam üç kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.
Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine,
Rektör tarafından yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine en
az üç ayda bir kez toplanır. İhtiyaç halinde Müdür, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak,
b) Kurul üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak,
c) Araştırma ve proje gruplarını oluşturmak, çalışma kurallarını belirlemek ve çalışma-

ları değerlendirmek,
ç) Ortak çalışmalar için ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliğinin ilke ve kurallarını

belirlemek ve hazırlanan protokolleri incelemek ve onaylamak. 
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d) Yıllık faaliyet programını incelemek, ilgililerin görüşlerini alarak yeni program dü-

zenlemelerinin yapılmasını sağlamak. 

e) Müdür tarafından önerilen eğitim, staj ve sertifika programları ile ilgili kararlar

almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu alanlarda ve

konularda öneri ve düşüncelerine başvurulmak amacıyla, Müdürün teklifi üzerine Rektörün

seçeceği aşağıda belirtilen grupların temsilcilerinden oluşur:

a) Yurt dışı ve yurt içindeki üniversitelerde Merkez faaliyetleri konusunda birikimi olan

öğretim üyeleri. 

b) İstekleri halinde, konu ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri. 

c) İstekleri halinde, diğer yurt dışı ve yurt içindeki üniversitelerin ve konuyla ilgili mer-

kezlerin temsilcileri. 

(2) Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

(3) Danışma Kurulunda; Yönetim Kurulu üyelerinden başka, birinci fıkrada belirtilen

kuruluşların temsilcilerinden en fazla on üye bulunur. Bu üyeler; Müdür tarafından belirlenir

ve Rektör tarafından Danışma Kurulunda bir yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden

Danışma Kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir. 

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama

etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek. 

b) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak. 

c) Tamamlanmış ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek. 

ç) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yap-

mak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır. 

Demirbaş ve ekipman 

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ile Senato kararları uygulanır. 

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/1447 
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Zekeriya ve Ayşe oğlu 1991 D.lu 

Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan AHMET BERCEVİ hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 
kamu davasında mahkememizin 07/03/2014 tarih ve 2013/1447 esas, 2014/369 karar sayılı ilamı 
ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 
yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK’nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 
verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık 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 1412 sayılı 
CMUK’un 310.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 4979 

————— 
Esas No: 2013/1658 
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammet ve Vidat Elkuseh oğlu 1976 D.lu 

Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan MEHİR SALİH hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 
kamu davasında mahkememizin 17/04/2014 tarih ve 2013/1658 esas, 2014/621 karar sayılı ilamı 
ile sanığın beraatine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi 
gereğince Müsaderesine karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık 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 1412 sayılı 
CMUK’un 310.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 4980 

————— 
Esas No : 2013/1416 
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Şhwed ve Amwen oğlu 1969 D.lu 

Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan KHALED MUSTAFA hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 
açılan kamu davasında mahkememizin 24/03/2014 tarih ve 2013/1416 esas, 2014/450 karar sayılı 
ilamı ile sanığın beraatine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 
54.maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık 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 1412 sayılı CMUK' 
un 310.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 4981/1-1 
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Çeşme Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Bir kimseyi fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya aracılık ettirmek veya yer temin 

etmek, kasten yaralama suçundan, 

Sanık Gülşah Küyükoğlu, Fazlı ve Elif kızı 6.11.1993 Çorum D.lu Çorum ili İskilip ilçesi 

Sakarya Mah. Nüf. kayıtlı, 

Hakkında 5237 sayılı TCK.nun 86/2 ,62/1-2 ,52/2 maddesi gereğince 2000,00 TL adli 

para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, tüm aramalara rağmen kararın sanığa tebliğ 

edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hükmün 

Resmi Gazete'de ilan ettirilerek ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş 

sayılacağı ve 7 gün sonunda da kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıklardan tahsil edileceği ilanen 

tebliğ olunur. 4641 

—— • —— 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

SAYI: 2014/130-2014/497 E-K 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Memet Ali ve Esma oğlu, 15/12/1985 Altınözü 

D.lu Hatay, Reyhanlı, Alakent nüfusuna kayıtlı YUSUF AVCIOĞLU hakkında 5607 Sayılı 

Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında 

mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2014/130 esas, 2014/497 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında 

5607 S. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 maddesi uyarınca neticeten 10 ay hapis ve 80- TL 

adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 

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

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 

310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 4679 

—— •• —— 
Uzunköprü Sulh Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETİ 

ESAS NO : 2012/716 Esas 

KARAR NO : 2013/481 

C. SAV. ESAS NO : 2012/1012 

SANIK : MEHMET FATİH ASLAN, KEMAL ve YILDIZ 

oğlu, 19/07/1973 ANTAKYA doğumlu, 

GAZİANTEP, İSLAHİYE, FEVZİPAŞA mah/köy, 

Cilt no: 35, Aile sıra no: 14, Sıra no: 87 nüfusunda 

kayıtlı. 

SUÇ : Cinsel Taciz 

SUÇ TARİHİ : 18/06/2012 

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 105/1 

KARARIN MAHİYETİ : DÜŞME 

KARAR TARİHİ : 11/12/2013 

Göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan yukarıda adı geçen sanıklar hakkında 7201 sayılı 

Tebligat Yasasının 28, 29 ve 30 maddeleri gereğince gıyabi kararın Resmi Gazete'de ilanen 

tebliğine ve ilan tarihinden itibaren 10 gün sonra gıyabi hükmün adı geçenlere tebliğ edilmiş 

sayılmasına karar verildi. 4682 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

500 GR. 42 NO’LU TİREBOLU ÇAYI KUTU İSKELETİ VE 
İÇ POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü (Rize) ihtiyacı 

1.000.000 adet 500 Gr. 42 No’lu Tirebolu Çayı Kutu İskeleti ve 1.000.000 adet 500 Gr. 42 No’lu 
Tirebolu Çayı İç Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 
9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07.07.2014 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

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

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

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

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile 

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

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 5252/1-1 

—— • —— 
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BANLİYÖ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ  

KAPSAMINDA, CUMAOVASI-TEPEKÖY ARASI KUŞÇUBURUN VE TORBALI İSTASYON 
YOLLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ İŞİ İÇİN İHTİYAÇ OLAN 20.000 M3 
VOLKANİK KÖKENLİ KONKASÖR BALASTININ TORBALI İSTASYONUNDA 

BULUNAN FİGÜRE SAHASINDA TESLİM ALINMASI İŞİ 
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2014/67322 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü 

Atatürk Caddesi No: 121/A 35220 Alsancak/ 
İZMİR. 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 /4108 - 0 232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi  : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
Şartnamenin Görülebileceği internet adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İzmir Banliyö 

Sisteminin Geliştirilmesi Kapsamında, Cumaovası-Tepeköy Arası Kuşçuburun ve Torbalı 
İstasyon Yollarının Yeniden Düzenlenmesi İşi İçin İhtiyaç Olan 20.000 M3 Volkanik Kökenli 
Konkasör Balastının Torbalı İstasyonunda Bulunan Figüre Sahasında Teslim Alınması İşi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 04.07.2014 Tarihi Cuma Günü Saat 15.00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

5.İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle 
temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 5275/1-1 
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ŞEKER KURUTMA TROMELİ ORTA BÖLMESİNİN DEMONTAJ, MONTAJ VE KAYNAK 

İŞLERİ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından: 

Şeker Kurutma Tromeli Orta Bölmesinin Demontaj, Montaj ve Kaynak İşleri Hizmet 

Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile 

götürü bedel üzerinden ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2014/67722 

1 - İdarenin 

a) Adı : T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası 

b) Adresi : Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km AFYONKARAHİSAR 

c) Telefon ve Faks numarası : 0 272 248 34 80      Faks: 0 272 248 34 87 

2 - İhale konusu malların 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamıza ait mevcut 2 no’lu kristal şeker kurutma 

tromelinin orta bölme ve geçiş oluklarının demontajı, yeni imal edilen orta bölme ve geçiş 

oluklarının montajı ve gerekli kaynak işleridir. 

İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı İdari Şartname ile Teknik Şartnamede 

detaylandırılmıştır. 

b) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : İşyeri teslim tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 07.07.2014 Pazartesi günü saat 14.00 

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

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

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 59,00 (Ellidokuz Türk Lirası) karşılığı aynı 

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

zorunludur. 

7 - Teklifler, 07.07.2014 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Afyon Şeker Fabrikası 

adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler 

12 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yapmakta serbesttir. 5276/1-1 
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TZK PALETLİ ZİNCİRİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 

İşin adı : TZK paletli zinciri alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2014/68749 

Dosya No : 1426051 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : BAĞLIK CADDESİ YAYLA MAHALLESİ İHSAN 

SOYAK SOKAK NO: 2   57090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tek Zinciri Konveyör Paletli Zinciri 7.000 adet  

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği ambarı/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 75 takvim günü 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı  

  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 07.07.2014 - 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  



Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 23 Haziran 2014 – Sayı : 29039 

 

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) Şartnamenin 16’nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

6 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 30,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler en geç 07.07.2014 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

8 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

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

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 

geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

12 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

12.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

12.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 5300/1-1 
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“T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI 2014 YILINDA YAPILACAK 

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE KULLANILACAK BİRLEŞİK OY PUSULALARININ 

BASIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR” 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, 2014 yılında yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde yurt içi ve yurt dışında 

kullanılacak Toplam: 221.547.240 adet birleşik oy pusulalarının hazırlanması ve basımı işi 

yaptırılacaktır. Bu iş, DMO İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Ticari Şartname, 2014 

Yılında Yapılacak Cumhurbaşkanı Seçiminde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının 

Hazırlanması ve Basımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname ile İhale Ek Şartları 

hükümleri dahilinde Açık Teklif Usulü’ne göre ihale edilecektir. 

1 - İhale dokümanı bedeli; 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığı’nda ve Ofis’imiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

isteklilerin, ihale doküman bedelini (100 ,-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) İhale dokümanına ait ödendi belgesinin aslı ile bir sureti teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulacaktır. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU bulunacaktır. Dış zarfta 

ise; iç zarfla birlikte, Ofis Ticari Şartnamesinin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI” başlıklı 2. 

maddesinde istenen belgelerle birlikte, “2014 Yılında Yapılacak Cumhurbaşkanı Seçiminde 

Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Basımı İle İlgili İhale Ek Şartları”nda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - İş bu ihaleye; basım yeri Ankara veya İstanbul İli sınırları dahilinde bulunan istekliler 

katılabilecektir. 

4 - Teklifler birim fiyat üzerinden verilecek olup, birim fiyat tekliflerinde İsteklilerce; 

-İlk oylamada kullanılacak 73.849.080 adet birleşik oy pusulasında (4 renkli trigromi) 

08.07.2014 tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanacak Yüksek Seçim Kurulu Kararında 

belirtilecek geçici aday sayısı, 

-İkinci oylamada kullanılacak 73.849.080 adet birleşik oy pusulasında (4 renkli trigromi) 

aday sayısının 2 olacağı, 

-Referandumda kullanılacak 73.849.080 adet birleşik oy pusulasının (2 renkli) beyaz renk 

üzerine “Evet”, kahverengi renk üzerine “Hayır” ibareleri yazılı, iki ayrı renkten oluştuğu, 

hususları dikkate alınacaktır. 

5 - Teklifler, 09.07.2014 günü Saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığı Kırtasiye Şube Müdürlüğü’ne (İnönü Bulvarı No: 18 A Blok 4. Kat 

Yücetepe/ANKARA) verilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. 

6 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü olan 09.07.2014 günü Saat 14:00’de 

evvela dış zarflar açılarak teklif mektubu ile birlikte verilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, 

bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen isteklilerin fiyat 

teklifini içeren iç zarfları da açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine 

iade edilecektir. 

7 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü 

olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. İsteklilerin, ihalenin devamında sözlü olarak 

indirim teklifinde bulunabilmeleri için isteklinin kendisinin veya istekli adına yetki belgesi olan 

temsilcisinin bulunmaları gerekmektedir. 

8 - Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olacaktır. 

9 - İhale konusu basım işinin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 
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10 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda 30.07.2014 tarihine kadar geçerli geçici teminat verilecektir. 

11 - Yüksek Seçim Kurulu’nun talebine istinaden basım işi yapılacak birleşik oy pusulası 
adetlerinde iş artışı veya iş eksilişi yapılabilecektir. 

12 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir. 
13 - İş bu ihale; Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, 

Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
 5423/1-1 

—— • —— 
FABRİKA TESLİMİ ÇEREZ VE ÇEREZ ÇEŞİTLERİNİN ŞARTLI TOPTAN SATIŞI 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen çerez ve çerez çeşitlerinin şartlı toptan satışı 
kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - İhale 22.07.2014 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı 
Salonunda yapılacaktır. 

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Muhasebe ve 
Ticaret Müdürlüğü Satın Alma Şefliği’nden temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 22.07.2014 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe 
ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5 - 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 5337/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri 
gereğince Profesör ve Doçent alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün 
içerisinde Rektörlüğe müracaat etmeleri gerekmektedir. Adayların Üniversitemiz web sitesinde 
yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını 
sağlıyor olmaları gerekmektedir. 

İSTENEN BELGELER: 
Profesörlük için; Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası. 
Doçentlik için; Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası. 
 

BİRİMİ ANABİLİM DALI ÜNVANI ADET AÇIKLAMA 

Fen Fakültesi Katıhal Fiziği Profesör 1  

Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Profesör 1  

 Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1  

 
Radyoloji Profesör 1 

Çocuk radyolojisi 
uzmanı olmak 

 Parazitoloji Profesör 1  

 Tıbbi Biyokimya Profesör 1  

Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı Profesör 1  

Mühendislik 
Fakültesi 

Çevre Teknolojisi Profesör 1 
 

 Yer Fiziği Profesör 1  

 Gıda Bilimleri Doçent 1  

Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve 
Öğretim 

Doçent 1 
 

İktisadi ve İdari Bil. 
Fak. 

Bilişim Teknolojileri Doçent 1 
 

Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Doçent 1  

 5304/1-1 
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim 

üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.  

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:  

1 - Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-

Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz 

Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel 

Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları 

gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)  

2 - Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak 

ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi 

olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç); 

a) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite 

Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen KPDS/ÜDS/YDS’den en 

az 85 puan veya ÖSYM tarafından belirlenen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve 

bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. 

İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları 

kabul edilmez. 

Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce 

yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır. 

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent, Doçent ve 

Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının, 

2547 sayılı kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları 

gerekmektedir.) 

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 

- Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde 

aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. 

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce 

yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. 

- Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları 

dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki 

belgeler de yer alacaktır: 

- Özgeçmiş ve yayın listeleri, 

- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin 

asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir), 

- Onaylı dil belgesi, 

- Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları 4 takım dosya teslim 

edeceklerdir.  

- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

- Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 
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ALAN PROF. DOÇ. Y. DOÇ. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Psikoloji Bölümü Deneysel Psikolojisi - 1 - 

Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi - - 1 

Sosyoloji Bölümü 
Etnisite, Kimlikler Sosyolojisi 

ve Sovyet Sonrası Toplumlar 
1 - - 

Sosyoloji Bölümü 

Kültür Sosyolojisi, Tüketim 

Sosyolojisi ve Toplumsal 

Tabakalaşma 

- - 1 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
Bilgisayar Grafiği, Modelleme 

ve Dijital Geometri 
- - 1 

Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Mühendisliği 1 - - 

Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği Bölümü 
Telekomünikasyon 1 - - 

Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği Bölümü 
Elektrik 1 - - 

Endüstri Mühendisliği Bölümü 

Rassal Üretim Sistemleri 

Yönetimi; Fiyatlandırma ve 

Teslim Tarihi Belirleme 

- 1 - 

Endüstri Mühendisliği Bölümü 

Kapalı Devre Tedarik Zincirleri; 

Tedarik Koordinasyon ve 

Kontratlar 

- 1 - 

Endüstri Mühendisliği Bölümü 
Çok Amaçlı Karar Verme; 

Optimizasyon 
- - 1 

İnşaat Mühendisliği Bölümü 

Yapısal Sağlık İzleme, Tarihi 

ve Modern Köprü ve Yapıların 

Ölçüme Dayalı Değerlendirmesi 

1 - - 

İnşaat Mühendisliği Bölümü 

Yığma Yapılar, Yapısal Hasar 

Görebilirlik, Enerji Esaslı 

Sismik Tasarım ve Analiz 

1 - - 

İnşaat Mühendisliği Bölümü 

Üstyapı Mühendisliği, Yol 

Malzemeleri, Ulaştırma 

Geotekniği 

1 - - 

İnşaat Mühendisliği Bölümü 

Yapı Optimizasyonu, Çelik 

Yapılar, Yapı Mühendisliğinde 

Yapay Zeka Metotları 

1 - - 

İnşaat Mühendisliği Bölümü 

Betonarme Yapılar ve Depreme 

Karşı Tasarımı, Deneysel 

Betonarme, Hasar Tespiti ve 

Güçlendirme 

1 - - 

İnşaat Mühendisliği Bölümü 

Geoteknik Deprem 

Mühendisliği, Sismik Tehlike 

Analizi, Mühendislik Sismolojisi 

- 1 - 
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İnşaat Mühendisliği Bölümü 

Hafif Çelik Yapı Sistemleri, 

Çelik-Beton Kompozit ve 

Öngerilmeli Beton Köprü 

Sistemleri 

- 1 - 

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mineraloji-Petrografi - - 1 

Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletme 1 - - 

Makina Mühendisliği Bölümü Makina Teorisi ve Dinamiği - 1 - 

Makina Mühendisliği Bölümü Isı ve Enerji - 2 - 

Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliği Bölümü 

Seramik Malzemeler, 

Fonksiyonel Oksit Kaplamalar 
1 - - 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler 1 1 - 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Eğitim Bilimleri Bölümü 
Eğitim Yönetimi, Planlaması 

ve Teftişi 
- - 1 

İlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği 1 - - 

İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği 2 - - 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi - - 1 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

- 
Bilim ve Teknoloji Politikası 

Çalışmaları 
1 - - 

- Bölge Çalışmaları - - 1 

ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ 

Bilişim Sistemleri ABD Otomatik Yazılım Doğrulama - 1 - 

Bilişim Sistemleri ABD 
Ses İşleme, Analiz ve 

Modelleme 
- 1 - 

Bilişim Sistemleri ABD 
Bilişim Sistemleri Yönetimi 

Ölçme ve Değerlendirmesi 
- 1 - 

Modelleme ve Simülasyon ABD 
GPU Programlama ve 

Uygulamaları 
- 1 - 

Sağlık Bilişimi ABD 
Moleküler Biyoloji, Sistem 

Biyolojisi ve Biyoenformatik 
- 1 - 

DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği ABD Deniz Sismik ve Gravite - - 1 

Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık 

ABD 

Trofik İlişkiler ve Veri 

Analizleri 
- - 1 
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Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile 
Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve 
anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 
adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik 
belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet 
belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Doçent kadrosuna başvuracak adayların 
Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise 
ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel 
Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve 
Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak 
dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.  

Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar; 
Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir. 
Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; 
Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, 

özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen 
başvurmaları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat 
tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.  

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip 
olmaları gerekmektedir. 

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 
gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış 
olması gerekir. 
 

BÖL. ANABİLİM/ 
ANASANAT DALI DOÇ 

YRD. 
DOÇ AÇIKLAMALAR 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Fizik Bölümü    

Katıhal Fiziği 1  
Doktorasını bor içerikli tek kristallerin 
sentezi ve kristal yapılarının incelenmesi 
üzerine yapmış olmak. 

Batı Dilleri ve Edebiyatları 
Bölümü 

   

İngilizce Mütercim 
Tercümanlık 

 1 
Dilbilim (Genel Dilbilim) alanında 
doktora yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü    

Kardiyoloji  1 

Akut inferior MI’da p dalga dispersiyonu 

ile ilgili çalışma yapmış olup, perkutan 
koroner girişim, pacemaker, ICD 
implantasyonu konusunda tecrübeli 
olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Klinik Bilimler Bölümü    

Ortodonti   1 
Hızlı üst çene genişletmesinde sonlu 
elemanlar analizi ile ilgili çalışmaları 
olmak. 

TOPLAM 1 3  
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

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

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

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Hacettepe Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— İstanbul Medeniyet Üniversitesi Deneysel ve Klinik Araştırmalar Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilgi Toplumu Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


