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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2014/1020

1 – Zonguldak İl Müftüsü Nuh KORKMAZ’ın başka bir göreve atanmak üzere bu

görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

21/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Emrullah İŞLER

                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2014/1021

1 – 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Zonguldak İl Müftülüğüne Mürsel

ÖZTÜRK’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci mad-

desi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

21/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Emrullah İŞLER

                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

22 Ağustos 2014
CUMA

Sayı : 29096



Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2014/1022
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Gümüşhane İl Müftülüğüne

Ercan AKSU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.
21/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Emrullah İŞLER
                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1023
1 – Bakanlık Müşaviri Yaşar Bülent PİYAL’ın, başka bir göreve atanmak üzere bu

görevinden alınması, 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

21/8/2014
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                             Faruk ÇELİK
                Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1024
1 – İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Havva Nurdan

Rana GÜVEN’in, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Ka-
nunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
21/8/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                             Faruk ÇELİK
                Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Bayburt Üniversitesinden:
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluş, işleyiş,
amaç ve görevlerini düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve

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

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin

Müdürünü,
c) Rektör: Bayburt Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Bayburt Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Bayburt Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma

Merkezinin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; çeşitli kurs ve seminerler düzenlemek suretiyle is-

teyenlere başta Türkiye Türkçesi olmak üzere dil öğretmektir. Bunun yanında Türk Dilinin ta-
rihte ve bugün konuşulduğu ve yazıldığı bütün eski ve yeni kollarını araştırmak; dil öğrenme
ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak; Türk topluluklarının farklı
coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk kültü-
rünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırmak ve bu alanda gerçekleştirilecek her
türlü faaliyette bulunmak; ortaya konan çalışmaları çeşitli yayın kol ve organlarıyla yayımla-
maktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak

amacıyla birimler oluşturmak.
b) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin öğretimi konusunda

çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulun-
mak.

c) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, seminer,
kurs ve toplantılar düzenlemek.

ç) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmek ve Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak ama-
cıyla yurt içi ve yurt dışı gezileri düzenlemek.

d) Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştir-
mek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalış-
malar yapmak.

e) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak;
kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak.

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üni-
versitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği,
Dilbilim ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü son sınıf öğrencilerine ve mezun-
larına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerekti-
ğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğre-
timi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

ğ) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla diğer dillerden çeviriler yapmak.
h) Dil sınavları düzenlemek.
ı) Öğretim elemanlarına, öğretmenlere, öğrencilere ve Türkçeyi güzel kullanan kişilere

ödüller vermek.
i) Türk Dilinin tarihsel dönemleri ve çağdaş kolları üzerine araştırmalar yapmak, pro-

jeler üretmek.
j) Türk Dilinin konuşulmakta olduğu ülkelerdeki benzer merkezlerle işbirliği ve ortak

çalışmalar yapmak.
k) Türk Dilinin öğretimi ile ilgili dil bilimsel yöntem ve teknikler geliştirmek ve bunları

uygulamak.
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l) Türk Dili konuşan ülkelerin bilim adamları ile ortak iletişim dili konusunu tartışmak.
m) Türk Dilinin bütün kollarını öğretmeye yönelik programlar düzenlemek.
n) Gerektiğinde Türk Dili içerikli servis derslerini yürütmek.
o) Türk Dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye ve daha

doğru ve etkili kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek.
ö) Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabi-

leceği sorunlar konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler
getirmek.

p) Türk Dilinin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın yayın organlarıyla
işbirliği yapmak.

r) Türk Dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya
yönelik programlar düzenlemek.

s) Talep halinde resmî veya özel kurum ve kuruluşların personeline yazışma ve konuşma
eksiklerini tamamlayıcı kurslar düzenlemek, seminerler vermek ve bunları sertifika ile belge-
lemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Yönetim Kurulu
b) Müdür ve Müdür Yardımcısı
Yönetim Kurulunun oluşumu
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversiteden beş öğ-

retim üyesi/elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Öğretim üyeleri/elemanları Mü-
dürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi dolan üye yeniden
üç yıllığına görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı
yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar

almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.
b) Merkezle ilgili düzenleyici işlemleri hazırlamak.
c) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.
ç) Merkezde görev yapan okutmanların yetiştirilmesi için planlar hazırlamak ve eğitim

programları ile ilgili esasları düzenlemek.
d) Merkezde birimler oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek.
e) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordina-

törlükleri oluşturmak.
f) Merkezin öğretim programlarından alınacak ücretleri belirlemek.
g) Yeni birimler oluşturmak ve mevcut birimlerden kapatılması gerekli görülenler ko-

nusunda önerilerde bulunmak.
ğ) Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi

işlemlerini yürütmek.
Müdür ve Müdür Yardımcısı
MADDE 9 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl süre ile görevlendirilir.
(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişiyi üç yıl için Müdür Yar-

dımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.
(3) Süresi biten Müdür ve Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan

fazla bir süreyle görevi başında bulunmaması halinde görevi sona erer. Kalan süreyi tamamla-
mak üzere aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, Müdür
Yardımcısının görevi de sona erer.

(4) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Müdür Yardımcısı vekâlet
eder.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 10 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
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b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin idarî işlerini yürütmek.
d) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.
e) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp,

Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
f) Bütçe tekliflerini hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.
g) Merkezin eleman ihtiyaçlarını, gerekçeleri ile Rektörlüğe bildirmek.
ğ) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yaparak amaca

uygun projeleri gerçekleştirmek ve karşılıklı yardımlaşmayı sağlamak.
(2) Müdür, Merkezin uygulama, araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde

yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından, sonuçların alın-
masından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Birimler
MADDE 11 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak

üzere öğrenci sayısına göre birimler oluşturulabilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek per-
sonelce karşılanır.

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

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci
ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İkinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim kapsamında tezli veya tezsiz yüksek lisans
programları açılabilir.

(2) İkinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim kapsamında açılan tezli ve tezsiz yüksek li-
sans programları ücretli veya ücretsiz olarak yürütülebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Tezli yüksek lisans programı örgün, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim prog-
ramı şeklinde de yürütülebilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1/10/2013 28782
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Karadeniz Teknik Üniversitesinden:
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

SINAV DEĞERLENDİRME VE ÖĞRENCİ İŞLERİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/10/2012 tarihli ve 28438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karade-
niz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Değerlendirme ve Öğrenci
İşleri Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Ön koşullu dersler ve koşulları, gerekçeleri ile birlikte anabilim dalı kurulu, bölüm
kurulu, fakülte veya yüksekokul kurullarınca belirlenir ve alınan kararlar Senatonun onayı ile
kesinleşir. Ön koşullu dersler eğitim-öğretim planında belirtilir. Bu derslere yazılabilmek için
ön koşul derslerinden en son alınan notun en az DC olması gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı % 50’dir. Yarıyıl sonu sınavında 100
üzerinden en az 45 puan alma zorunluluğu vardır.

(6) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan en az 45 puan alamayan öğrenci-
lerin, yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz ve bu öğrenciler FF harf notu ile değer-
lendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(3) Bütünleme sınavında 100 üzerinden en az 45 puan almak zorunludur. Bütünleme
sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav, yarıyıl içi çalış-
malar ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir. Öğ-
renciler, bütünleme sınavında DC harf notu aldıkları derslerden, yarıyıl not ortalamasına göre
başarılı veya başarısız sayılır.

(4) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencinin harf notu hesaplanmaz, yarıyıl
sonu harf notu aynen kalır.”

“(5) Bütünleme sınavına giren öğrencilerin yarıyıl not ortalaması hesabında, bütünleme
sınav notları dikkate alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) (G) harf notu, Mesleki Deneyim I ve Mesleki Deneyim II derslerinden başarılı
olan öğrenciler ile ÖSYM sınavları sonucu Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce
almış oldukları ve denkliği ilgili yönetim kurulunca tanınan dersleri için verilir. (G) notu orta-
lama hesaplarına katılmaz.

(5) (K) harf notu, Mesleki Deneyim I ve Mesleki Deneyim II derslerinden başarısız
olan öğrencilere verilir. (K) notu ortalama hesaplarına katılmaz.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

11/10/2012 28438

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 31/1/2013 28545
2- 14/7/2014 29060
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ KENTSEL TASARIM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

bağlı olarak kurulan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kentsel Tasarım Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, organların görev-

lerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kentsel Ta-

sarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına

ve bu organların 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 bendine ve 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kentsel Tasarım Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde kentsel tasarım ve kentsel mekân alanında, yaşam

kalitesinin yeniden üretilmesinde; geleneksel yapı, yaratıcı yenilikler, bilgi ekonomileri ve kül-

türel ortamla ilişkili çalışmalar yapmak, sürdürülebilir gelişmeyi desteklemek, mimarlık ve

kent disiplinini kentsel tasarım ile buluşturacak rehberler, araçlar ve çözüm önerileri sunmak.

b) Kültürel ve bilimsel kurumlara, organizasyonlara, yaratıcı girişimlere ve benzeri et-

kinliklere destek oluşturmak; kentsel tasarım alanında, yaratıcılık ve kültür politikaları konu-

sunda ilgi ortamını kurmak, uluslararası ölçekte ise benzer ağların içinde yer alarak gelişmek,

kentlileri bu konuda bilinçlendirmek, katılımı ve yeniliklerin gelişimini desteklemek.
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c) Araştırma ve uygulamaya dönük çok disiplinli yaklaşımları desteklemek amacıyla

kentsel tasarım alanında ve kentsel mekânlarda araştırmalar yapmak, projeler üretmek, bu kap-

samda uluslararası bir laboratuvar ortamı oluşturarak, sürdürülebilir gelişmeyi yaygınlaştır-

mak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Kentsel tasarım alanında kentsel, kırsal, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte

araştırmalar yapmak, projeler gerçekleştirerek uygulamak.

b) Farklı uzmanlık alanlarından tasarımcı ve araştırmacıları bir araya getirerek, tasarım

ve üretim bağlamında konu ile ilgili yerel kimlik ve yerel ekonomileri destekleyecek araştırma

projeleri, atölye çalışmaları ile benzeri etkinlikleri gerçekleştirmek, söz konusu çalışmaların

sonuçlarını inceleyerek, bilimsel değerlendirmelerde bulunmak.

c) Yerelin deneyimlerinden hareketle yenilikçi araçları ve deneysel projeleri geliştirme

fırsatı sağlamak.

ç) Merkezin bağlı bulunduğu kurum başta bulunmak üzere ilgili sektörler içinde yer

almak, eğitim alanı ve meslek alanları dışındaki aktörler arası ilişkiyi kurmak, kentsel tasarıma

ilişkin bilgi, yaratıcılık, kültür, politika ve süreç yönetimi konularını paylaşmak.

d) Yenilikçi stratejiler çerçevesinde yaratıcılığı ekonomik gelişmeye dönük tasarım ile

ilişkilendirerek, farklı sektörler, kurum ve kuruluşlar arasında ilişkileri geliştirmek, desteklemek

ve teşvik etmek.

e) Kentsel tasarımda yenilikçiliği destekleyecek yaratıcı gücünün yetiştirilmesi için,

kentsel mekân ve kentin sosyal yapısı ile ilişkileri geliştirerek konuya ilişkin farkındalığı ar-

tırmak.

f) Kentsel tasarım adına kamusal bilinci yükseltmek, düzenlenecek katılım toplantıları

ile kentler ve temsilciler arasında bilgi aktarımını sağlayacak tartışma platformları oluşturmak.

g) Yenilikçi fikirler, araçlar, politikalar ve yaratıcılık alanlarında kendi bölgelerini öne

çıkartacak vizyonların geliştirilmesine ihtiyaç duyan yerel yönetimlere uygun eğitim program-

ları ve proje ortaklıkları sağlamak, ilgili çalışma alanlarında danışmanlık yapmak.

ğ) Kentsel tasarım alanında gelişmek isteyen öğrencileri konuyla ilgili uzmanlaşmış

aktörlerle karşılaştırarak, yeni işbirlikleri oluşumu için fırsatlar yaratmak.

h) Araştırma, inceleme ve uygulamaların sonuç ürünlerini arşivlemek ve her araştırma-

cının yararlanabileceği bir sisteme bağlamak.

ı) Yazılı, görsel ve elektronik ortamlar aracı ile Merkezin çalışmalarını tanıtan ve des-

tekleyen her türlü yayını yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü

b) Merkez Yönetim Kurulu

c) Merkez Danışma Kurulu
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Merkez Müdürü ve Merkez Müdür Yardımcısı
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitede görev yapan ve Merkezin faaliyet alan-

ları kapsamına giren konularda çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından
en çok üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü tekrar görevlendi-
rilebilir. Merkez Müdürünün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması duru-
munda görevi sona erer.

(2) Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından Merkez Müdürüne çalışma-
larında yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda Üniversitede tam za-
manlı görev yapan öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi Merkez Müdür Yardımcısı olarak
üç yıl için görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde Yardımcılarının da görevi
sona erer.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak ve uygulamak.
c) Merkezin uzun dönemli bilimsel, teknik ve idarî hedeflerine yönelik programları ha-

zırlamak ve Merkez Yönetim Kurulunun görüş ve onayına sunmak.
ç) Merkezi idarî ve bilimsel toplantılarda temsil etmek.
d) Merkezin yönetim, eğitim, seminer ve diğer çalışmalarının düzenli bir şekilde yürü-

tülmesini sağlamak, genel gözetim ve denetim görevini yürütmek.
e) Merkez Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.
f) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantının gündemini hazırlamak

ve toplantılara başkanlık etmek.
g) Merkez Yönetim Kurulunun görüşlerini de alarak, Merkez çalışmaları için gereken

görevlendirmeler ile personel ve görev değişikliklerini Rektörün onayına sunmak.
ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve akademik birimlerden gelecek öneriler doğrul-

tusunda bir sonraki döneme ait çalışma programını hazırlamak ve takvim yılının bitiminden
itibaren bir ay içerisinde, Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün ona-
yına sunmak ve programın yürütülmesini sağlamak.

(2) Merkez Müdürü; Merkezin araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinin planlanan
şekilde düzenli olarak yürütülmesinden, Merkezin geliştirilmesinden, yapılan bütün faaliyet-
lerin gözetim ve denetiminin yapılmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Merkez Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Merkez Müdür Yardım-

cıları ve Üniversiteye bağlı temel ve uygulamalı bilimler alanında faaliyet gösteren birimlerde
görevli öğretim elemanları arasından Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından
görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.

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

(3) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az iki defa
toplanır. Merkez Müdürü gerekli gördüğü durumlarda Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya
çağırabilir.

(4) Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar ve tavsiyeleri içeren rapor,
Rektörün onayına ve birim başkanlıklarının bilgisine sunulur.
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Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Uzun dönemli bilimsel hedefleri belirlemek, idarî yapılanma ile ilgili planlamaları

yapmak, Merkezin karşılaşacağı teknik ve idarî sorunlara çözüm üretmek, araştırmacılardan
gelecek önerileri değerlendirmek, geliştirmek, gerekli görülen düzenlemeleri uygulamaya koy-
mak.

b) Merkez Müdürünün hazırladığı yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını gö-
rüşüp karara bağlamak.

c) Rektörlükçe onaylanan faaliyet raporunu akademik birimlere aktarmak.
ç) Araştırmacılar, bilimsel yayınlar ve diğer çalışma alanlarına yardımcı nitelikte ka-

rarlar almak, sanayi kuruluşları ile ortak olarak gerçekleştirilecek araştırma-geliştirme (AR-GE)
projelerinin yürütülmesi için gerekli protokolleri hazırlamak ve bu protokollerin yürütülmesini
denetlemek.

d) Merkezin ve Üniversitenin araştırma projelerini yürütecek bölüm veya birimler ile
projeleri destekleyenler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

Merkez Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; bilimsel araştırma ve uygulamalarla doğ-
rudan ilgisi olan Üniversite öğretim elemanları ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili önemli çalış-
malar yapmış bilim adamları, araştırmacılar ve sanatçılar arasından Merkez Yönetim Kurulunun
önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen üyelerden oluşur. Merkez Müdürü
Merkez Danışma Kurulunun başkanıdır. Merkez Danışma Kurulunun üye sayısı on beşten fazla
olamaz.

(2) Merkez Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine yılda en az bir kere toplanarak
Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapar ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulu-
nur.

Toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 13 – (1) Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulu üye tamsayı-
sının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rek-
tör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversi-
tesi Rektörü yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

22 Ağustos 2014 

CUMA 
Sayı : 29096 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETİ 

ESAS NO : 2013/202 

KARAR NO : 2013/239 

SANIK : GAGA MANUVELİDZE, ZURABİ ve NAZİ oğlu, 

1984 doğumlu. Gürcistan vatandaşı. 

SUÇ : Muhkem eşyayı kırarak hırsızlık 

SUÇ TARİHİ : 04/05/2005 

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu (Mülga) 493/1 

VERİLEN CEZA MİKTARI : 8 AY 10 GÜN HAPİS (ERTELİ) 

KARAR TARİHİ : 13/05/2013 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat 

çıkarılmasına rağmen tebligat yapılmasının mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201. 

Tebligat Kanununun 28-31 maddeleri gereğince bu hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 7 gün 

sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden 7 gün sonra kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ 

olunur. 6778 

—— •• —— 

Yayladağı Sulh Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/94 

Karar No : 2014/81 

Mahkememizin 27/05/2014 tarih ve 2013/94 Esas ve 2014/81 Karar ile Rajab ve Mama 

oğlu 1971 Laskiye doğumlu sanık Nedal Chahrlı’nın Güveni Kötüye Kullanma Suçundan, 

yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması nedeniyle CMK'nın 223/2-b maddesi 

uyarınca Beraatına karar verilmiş olup tebliğden itibaren yedi gün içinde (kararın temyiz 

edilmemesi halinde hükmün kesinleşeceği ihtar olunur.) mahkememize dilekçe vermek veya zabıt 

katibince tutanağa geçirilip Hakim onayına sunulacak sözlü beyanda bulunmak suretiyle temyiz 

kanun yolu açık olmak üzere sanığın gıyabında verilen hüküm adresi meçhul sanığa tebliğ 

edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddeleri gereğince kararın Resmi 

Gazete’de ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve 

hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 6674 
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Uzunköprü Sulh Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETİ 

ESAS NO : 2013/303 

KARAR NO : 2014/304 

C.SAV. ESAS NO : 2013/469 

DAVACI : K.H. 

SANIK : MUHAMMAD MUHAMMAD, Chand Muhammad 

ve Sinirani oğlu, 1983 BANGLADEŞ doğumlu, 

nüfusunda kayıtlı, Merkez İSTANBUL adresinde 

oturur. 

SUÇ : Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan 

SUÇ TARİHİ/SAATİ : 29/01/2013 

SUÇ YERİ : İSTANBUL/MERKEZ 

TARAR TARİHİ : 18/04/2014 

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 206/1. 

VERİLEN CEZA MİKTARI : 1.500,00,-TL. Adli Para Cezası Hükmün 

Açıklanmasının Geri Bırakılması 

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan yukarıda adı geçen sanık 

hakkında 7201 sayılı Tebligat Yasanının 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. 7501 

————— 

HÜKÜM ÖZETİ 

ESAS NO : 2012/622 

KARAR NO : 2014/334 

C.SAV. ESAS NO : 2012/906 

MÜŞTEKİ : NASİLE DUMAN, Mehmet ve Emine kızı, 

25/05/1980 İPSALA doğumlu, EDİRNE, İPSALA 

Aliçopehlivan nüfusunda kayıtlı. Değirmen Küme 

Evleri Kapucu Mah. No: 54 İpsala/EDİRNE adresinde 

ikamet eder. TC Kimlik No: 36478275664 

SANIK : FİRDES CİYERCİ, HASAN VE GÜLLÜZAR kızı, 

03/03/1973 UZUNKÖPRÜ doğumlu, EDİRNE 

UZUNKÖPRÜ, MESCİT Mah. Cilt No: 6, Aile Sıra 

No: 44, Sıra No: 160 nüfusunda kayıtlı. 

SUÇ : Basit Yaralama 

SUÇ TARİHİ : 12/08/2012 

UYGULANAN KANUN MAD. : 5237 Sayılı TCK’nun 86/2, 53 

VERİLEN CEZA MİKTARI : 1.500,00,-TL. Adli Para Cezası, Hükmün 

Açıklanmasının Geri Bırakılması 

KARAR TARİHİ : 30/04/2014 

Basit Yaralama suçundan yukarıda adı geçen sanık 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. 7502 
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İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
Esas No : 2013/350 
Karar No : 2014/167 
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 29/04/2014 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Hamou ve 
Sadıka kızı, 1959 doğumlu, Suriye nüfusuna kayıtlı FARİAL JOULAK tüm aramalara rağmen 
bulunamamış, mahkememizden verilen 29/04/2014 tarih ve 2013/350-2014/167 esas ile dosyanın 
görevli ve yetkili İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine dair verilen 
GÖREVSİZLİK kararı tebliğ edilememiştir. 

1 - Sanık hakkında 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm 
özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 7564 

—— •• —— 
Karaman 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2009/554 
Karar No : 2012/45 
Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan Mahkememizin 

yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/02/2012 tarihli ilamı ile TCK 89/4 maddesi gereğince 5 
ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına dair karar 
verilmiştir. Bu karar KATILAN Hasan ve Ayşe kızı 01/01/1985 doğumlu Karaman Merkez 
Koçakdede Mah. Nüf. Kayıtlı EMİNE MERCAN tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ 
edilememiştir. Bu nedenle Gerekçeli Kararın, 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE. 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş 
sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur. 7545 

—— • —— 
Van 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2010/741 
Karar No : 2014/288 
Sanık : MIRBRAHİM MIRSHOJAEIl-Miryadollah ve Necibe oğlu, 21.09.1970 D.lu, 

İran İslam Cumhuriyeti nüfusuna kayıtlı. İran Uyruklu. 
4733 sayılı Yasaya Muhalefet etmek suçundan Mahkememizin 20/05/2014 tarih ve 

2010/741 Esas, 2014/288 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında kamu davası açılarak, sanığın 4733 
sayılı Yasaya Muhalefet etmek suçunu gerçekleştirdiği ve eylemine uyan 4733 Sayılı Kanunun 
8/4. maddesi ve TCK.nun 62/1,52/2-4,51/1 -3,53,54/4, maddeleri gereğince sonuç olarak sanığın 
1 yıl 8 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hapis cezasının TCK.nun 51.maddesi gereğince 
koşulsuz olarak Ertelenmesine ve 80. TL Adli Para cezası ile cezalandırılmasına, 2 yıl süre ile 
Denetim süresine tabi tutulmasına,981 paket kaçak sigaranın TCK.nun 54/4.maddesi gereğince 
Müsaderesine dair verilen karar, sanığın yokluğunda verilmiş olduğu , sanığın İran uyruklu 
olması nedeniyle tebliğ yapılamadığından, işin daha fazla sürüncemede kalmaması bakımından 
7201 sayılı tebligat kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilan 
edilmek suretiyle tebliğine, aynı kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün 
sonra tebligatın sanığa yapılmış sayılacağına, ilan masrafının sanıktan alınacağına dair ilanen 
tebliğ olunur. 7548 

—— •• —— 
Kemer Sulh Ceza Mahkemesinden: 
Dosya No : 2009/494 
Karar No : 2014/550 
Davacı : K.H. 
Sanık : Eduard Avagyan, Mels ve Dayan Oğlu, 05/06/1987 Doğumlu, 
Suç : Basit Yaralama 
Suç Tarihi : 28/07/2009 
Suç Yeri : Antalya/Kemer 
Karar Tarihi : 09/07/2014 
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Eduard Avagyan hakkında Cinsel Taciz 

suçundan mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılama sonucunda; davanın 
düşürülmesine dair karar verildiği, sanık bulunamadığından 7201 sayılı Yasanın 28. ve devamı 
maddeleri gereğince hükmün sanığa ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün 
içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 

 7549 
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İzmir/Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

Ege Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; sanık 

adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

İş bu Duruşmasız İşlere Dair Karar, Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün 

sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya 

katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan 

zarar görmüş bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın 

vekili, kararı veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe 

vermek veya askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak 

düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu 

bulunduğu ceza ve tutuk evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile 

veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir 

beyanda bulunmak suretiyle Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde itiraz edilebilir. 

Esas/Karar No : 2008/772-646 Esas ve Karar sayı ile 2013/ 4253 Müt. Sayılı 

Duruşmasız İşlere Ait Karar 

Karar Tarihi : 10.05.2013 

Suç : Firar 

Uygulanan K. Md. : ASCK.NUN, 6 6/1-a TCK.NUN 62/1. 52, 63, 52/4. Maddeleri. 

Sanık Kimliği : Hasan SAPANCI; Bişar ve Hani Oğ. 10.09.1983 D.lu, 

DİYARBAKIR/Bismil Dumlupınar Mah. Nüf. Kyt. (TC. Kimlik 

No: 19726798054) 

Karar : 6000,00 TL. (ALTI BİN TÜRK LİRASI) Adli Para Cezası 

 7340 

————— 
Ege Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; sanık 

adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

İş bu Duruşmasız İşlere Dair Karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün 

sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya 

katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan 

zarar görmüş bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın 

vekili, kararı veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe 

vermek veya askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak 

düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu 

bulunduğu ceza ve tutuk evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile 

veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir 

beyanda bulunmak suretiyle Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde itiraz edilebilir. 

Esas/Karar No : 2010/1179-816 Esas ve Karar sayı ile 2013/388 Müt. Sayılı 

Duruşmasız İşlere Ait Karar 

Karar Tarihi : 25.03.2013 

Suç : Firar 

Uygulanan K. Md. : ASCK.NUN, 66/1-a TCK.NUN 62/1. 63, 5271 Sayılı K.nun 231/5-

14. Maddeleri. 

Sanık Kimliği : Abdulvahap SAĞLAM; Halef Zirro Oğ. 25.03.1985 D.lu, 

ŞIRNAK/İdil Bozkır Köyü Nüf. Kyt. (TC. Kimlik No: 

66721274410) 

Karar : 10 Ay Hapis (5 yıl süre ile 5271 Sayılı Kanunun 231/5-8-10. 

Maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLAMASININ GERİ 

BIRAKILMASINA) 7341 
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İzmir/Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 
Ege Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; sanık 

adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 
İş bu Duruşmasız İşlere Dair Karar, Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün 

sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya 
katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan 
zarar görmüş bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın 
vekili, kararı veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe 
vermek veya askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak 
düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu 
bulunduğu ceza ve tutuk evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile 
veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir 
beyanda bulunmak suretiyle Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde itiraz edilebilir. 

Esas/Karar No : 2003/458-75 Esas ve Karar sayı ile 2012/ 424 Müt. Sayılı 
Duruşmasız İşlere Ait Karar 

Karar Tarihi : 31.12. 2012 
Suç : İzin tecavüzü 
Uygulanan K. Md. : ASCK.NUN,66/1-b , TCK.NUN 59/2, 647 sayılı K.nun 4421 S.K. 

ile değişik 4, 5 ve TCK'nun 30/2. 5335 S.K.nun 22. ve 5252 S.K.nun 
8. İle 647 S. K.nun 5, Maddeleri. 

Sanık Kimliği : Murat ALTAY; Hasan Zühdü ve Küçük Hanım Oğ. 11.01.1972 
D.lu, DİYARBAKIR/Bismil Kazancı Mahallesi Nüf. Kyt. 
(TC.Kimlik No: 16234913504) 

Karar : 2700,00 TL. (İKİ BİN YEDİ YÜZ TÜRK LİRASI) ADLİ PARA 
CEZASI. 7550 

—— • —— 
3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 
 Hasdal/İSTANBUL 
Esas No : 2013/938 
Karar No : 2013/563 
Sanık Akın Atakan GÜVEL'in 15.06.2013 tarihinde 05:00-07:00 saatleri arasındaki 

nöbetine hiç gitmemek suretiyle Emre itaatsizlikte ısrar suçunu işlediği sabit olduğundan 
eylemine uyan As.CK.'nun 87/1'inci maddesinin "hizmete ilişkin emri hiç yapmayan asker kişiler" 
cümlesi uyarınca takdiren alt sınırdan BİR AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmalardaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep olarak kabul edildiğinden 
hükmolunan cezadan TCK.'nın 62'nci maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 
YİRMİ BEŞ GÜN HAPİS CEZASI ÎLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın engel nitelikte adli sicil kaydının veya askeri sabıka kaydının bulunmaması ayrıca 
yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkememizde kanaat oluşması nedenlerine bağlı olarak 
CMK.'nın 231/5,6 maddesi uyarınca MAHKUMİYET HÜKMÜNÜN AÇIKLANMASININ 
GERİ BIRAKILMASINA, 

5271 sayılı CMK.'nın 231/8 inci fıkrası uyarınca 5 YIL DENETİM SÜRESİ 
belirlenmesine, sanığın kişiliği ve sosyal durumu dikkate alınarak denetim süresinin herhangi bir 
yükümlülük belirlemeden GEÇİRİLMESİNE, 

5271 sayılı CMK.'nın 231/10'uncu fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni 
bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın 
düşmesine KARAR VERİLMESİNE, 

5271 Sayılı CMK.'nın 231/11'inci maddesi uyarınca sanığın denetim süresi içerisinde 
kasıtlı bir suç işlemesi halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyet hükmünün 
AÇIKLANMASINA, 

353 S.K.nun 196,197,202 ve 204’üncü maddeleri ile 5271 sayılı CMK'nun 231/12 
maddesi uyarınca sanığın hüküm tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde askeri veya sivil adli 
makamlara veya tutuklular yönünden ceza ve tutukevi müdürlüklerine ya da bizzat Kuzey Deniz 
Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesine sözlü veya yazılı müracaatla hükmün açıklanmasının geri 
bırakılması kararına karşı itiraz yoluna başvurabileceğinin tespiti ile itiraz yolu açık olmak üzere 
karar verildi. 

İşbu karar sanığın YOKLUĞUNDA, verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen 
adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 sayılı Kanunun 28-29 
maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7551 
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Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığından: 

 VAN 

ESAS NO : 2013/864 

KARAR NO : 2013/456 

HÜKÜMLÜ KİMLİĞİ: Uğur YÜKSEL, Yavuz ve Fadimana oğlu, 10 Haziran 1990 

doğumlu, İzmir/Bornova, Zafer Altındağ mahalle/köy nüfusuna kayıtlı. Van/Erciş İlçe Jandarma 

Komutanlığı emrinde görevliyken terhisli 1990/3 tertip J. Er. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik 

Numarası: 20705056072, 

Yukarıda açık kimliği yazılı Sanık Terhisli J. Er Uğur YÜKSEL hakkında Van Jandarma 

Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 13.09.2013 gün ve 2013/864 Esas, 2013/456 

Karar sayılı gerekçeli hükmüyle; 

1 - Sanık J. Er Uğur YÜKSEL'in 23.11.2012-04.01.2013(15:30) tarihleri arasında Firar 

suçunu işlediği anlaşıldığından, müsnet suçtan dolayı eylemine uyan As.C.K.'nun 66/1-a maddesi 

gereğince takdiren BİR SENE HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

T.C.K.nun 62’nci maddesi gereğince, cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak neticeten 

ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmadığı ve yeniden suç işlemeyeceği 

hususunda kanaate varıldığından, C.M.K.'nun 5728 Sayılı Kanun ile değişik 231/5'nci maddesi 

uyarınca, sanık hakkında kurulan mahkûmiyet HÜKMÜNÜN AÇIKLANMASININ GERİ 

BIRAKILMASINA, 

Sanığın C.M.K.'nun 5728 sayılı kanun ile değişik 231’nci maddesinin 8'nci fıkrası 

gereğince BEŞ YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, bu süre 

içerisinde takdiren sanık hakkında herhangi bir denetimli serbestlik tedbirinin 

UYGULANMAMASINA, 

Sanığın karar tarihinden itibaren işleyecek beş yıllık denetim süresi içerisinde, kasten yeni 

bir suç işlemediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak DAVANIN 

DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİ YÖNÜNDE DEĞERLENDİRME YAPILMASINA, eğer 

denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde, sanık hakkında verilen mahkûmiyet 

hükmünün AÇIKLANMASINA, 

2 - Sanığın11.08.2013-12.08.2013 tarihleri arasında gözaltında geçirdiği sürelerin 

TCK'nun 63'üncü maddesi uyarınca açıklanması muhtemel hapis cezasından MAHSUBUNA, 

talebe uygun itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. 

Yapılan tüm aramalara rağmen Sanık Uğur YÜKSEL'in bulunamayışı nedeniyle hakkında 

verilen yukarıda belirtilen karara ilişkin tarih ve sayısı yazılı karara ilişkin gerekçeli hüküm Sanık 

Uğur YÜKSEL'e tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29., 30. ve 31. maddeleri 

gereğince işbu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden 15 gün sonra Sanık Uğur YÜKSEL'e 

tebliğ edilmiş sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Sanık Uğur 

YÜKSEL tarafından 353 sayılı Kanunun 209/1 nci maddesine göre itiraz başvurusu, Askeri 

Mahkememize gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya Asliye Ceza Mahkemesine 

dilekçe verilmek suretiyle yapılabileceği, ayrıca 353 sayılı Kanunun 197/3 ncü maddesi uyarınca 

kanun yoluna başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibince bu hususta 

bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği, Şırnak 23 ncü Jandarma Sınır 

Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinde incelenmek üzere itiraz edilebileceği Sanık Uğur 

YÜKSEL'e ilanen tebliğ olunur. 7337 

————— 
ESAS NO : 2013/727 

KARAR NO : 2013/689 

HÜKÜMLÜ KİMLİĞİ: İbrahim YILDIZ, Aydın ve Sakine oğlu, 24.12.1990 doğumlu, 

Van/Merkez, Cevdetpaşa mahallesi nüfusuna kayıtlı. Hakkari/Otluca Dağ ve Komando Tugayı 
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MEBS. Bölük Komutanlığı emrinde görevliyken 1991/4 tertip terhisli Mu. Er Türkiye 

Cumhuriyeti Kimlik Numarası: 37024589020 

Yukarıda açık kimliği yazılı Sanık Terhisli Mu. Er İbrahim YILDIZ hakkında Van 

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 27.12.2013 gün ve 2013/727 Esas, 

2013/689 Karar sayılı gerekçeli hükmüyle; 

Mağdur sanıklar Mu. Er Eyüp Ensari KUBAT, Mu. Er Kamuran ÇİRAY ve müdahil 

sanık Mu. Er İbrahim YILDIZ’ın 09.07.2012 tarihinde üstleri konumundaki Mu. Onb. Oğuz 

DOĞAN'a tekme ve yumruk atmak suretiyle "Üste Fiilen Taarruz" suçunu işledikleri 

anlaşıldığından, müsnet suçlarından dolayı eylemlerine uyan As. C.K.nun 91/1'nci maddesinin 

“az vahim hal cümlesi” uyarınca her birinin ayrı ayrı takdiren ALTI AY HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMALARINA, 

Mağdur sanıklar Mu. Er Eyüp Ensari KUBAT, Mu. Er Kamuran ÇİRAY ve müdahil 

sanık Mu. Er İbrahim YILDIZ'ın cezalarından T.C.K.nun 29’ncu maddesi uyarınca takdiren 3/4 

oranında indirim yapılarak her birinin ayrı ayrı BİR AY ON BEŞ GÜN HAPİS CEZASIYLA 

CEZALANDIRILMALARINA, 

Türk Ceza Kanununun 62 nci maddesi gereğince, cezalarından 1/6 oranında indirim 

yapılarak her birinin ayrı ayrı neticeten BİR AY YEDİ GÜN HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMALARINA, 

Mağdur sanıklar Mu. Er Eyüp Ensari KUBAT, Mu. Er Kamuran ÇİRAY ve müdahil 

sanık Mu. Er İbrahim YILDIZ'ın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmadıkları ve yeniden suç 

işlemeyecekleri hususunda kanaate varıldığından, C.M.K.'nun 5728 sayılı Kanun ile değişik 

231/5’nci maddesi uyarınca, sanıklar hakkında kurulan mahkumiyet HÜKÜMLERİNİN 

AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

Sanıkların C.M.K.'nun 5728 sayılı Kanun ile değişik 231 nci maddesinin 8’nci fıkrası 

gereğince BEŞ YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMALARINA, bu süre 

içerisinde takdiren sanıklar hakkında herhangi bir denetimli serbestlik tedbirinin 

UYGULANMAMASINA, 

Sanıkların karar tarihinden itibaren işleyecek beş yıllık denetim süresi içerisinde, kasten 

yeni bir suç işlemedikleri takdirde, açıklanması geri bırakılan hükümlerin ortadan kaldırılarak 

DAVANIN DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİ YÖNÜNDE DEĞERLENDİRME 

YAPILMASINA, eğer denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemeleri halinde, söz 

konusu sanık hakkında verilen mahkûmiyet hükmünün AÇIKLANMASINA, 

Hükmedilen hapis cezalarının ertelenmesine ve seçenek yaptırımlara çevrilmesine, 

C.M.K'nun 231/7'inci maddesi uyarınca YER OLMADIĞINA, talebe uygun itiraz yolu açık 

olmak üzere karar verilmiştir. 

Yapılan tüm aramalara rağmen sanık İbrahim YILDIZ'ın bulunamayışı nedeniyle 

hakkında yerilen yukarıda belirtilen karara ilişkin tarih ve sayısı yazılı karara ilişkin gerekçeli 

hüküm sanık İbrahim YILDIZ'a tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 29., 30. ve 31. 

maddeleri gereğince işbu ilamın resmi gazetede yayım tarihinden 15 gün sonra Sanık İbrahim 

YILDIZ'a tebliğ edilmiş sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde 

Sanık İbrahim YILDIZ tarafından 353 sayılı Kanunun 209/1 nci maddesine göre itiraz başvurusu, 

Askeri Mahkememize gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya Asliye Ceza 

Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle yapılabileceği, ayrıca 353 sayılı Kanunun 197/3 ncü 

maddesi uyarınca kanun yoluna başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak 

katibince bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği, Şırnak 

23 ncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinde incelenmek üzere itiraz 

edilebileceği Sanık İbrahim YILDIZ'a ilanen tebliğ olunur. 7338 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ŞİRKETİMİZ KÖMÜR HAZIRLAMA SERVİSİ İHTİYACI İÇİN 2 ADET SIYIRICI 

SİSTEMLİ MANYETİK DEDEKTÖR TEMİN VE TESLİMİ İŞİ YAPILACAKTIR 

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

Sıyırıcı sistemli manyetik dedektör konulması işi açık ihale ile kapalı zarf usulü 

yapılacaktır. 

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 49-613 26 27 

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

2 - İhale Konusu İşin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Sıyırıcı sistemli manyetik dedektör (2 ADET) 

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

c) İşin Süresi : Sözleşme İmza Tarihine Müteakip 75 (Yetmişbeş) 

takvim günüdür. 

d) Dosya Numarası : YAT SEAS 14/87        2014/98093 

3 - İhalenin 

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

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 11.09.2014 Perşembe Günü saat 15:00 

c) Teslim Yeri : SEAŞ Genel Müdürlüğü 

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

görülebilir ve 100,00 TL 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 TL 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 11.09.2014 Perşembe 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 TL üzerinden vereceklerdir. 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 işin tamamı için teklif verilecektir. 

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 
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9 - İhaleye katılacak firmalar son beş yıl içinde kesin kabul işlemi tamamlanan yurt içinde 

ve yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale 

konusu iş veya benzer işlere ait teklif edilen tutarın %30’u tutarında iş deneyim belgesini 

tekliflerinde sunacaktır. 

Benzer işler: İhale girecek firmalar daha önce enerji santrallerinde veya maden 

ocaklarında kömür işleme, kırma, eleme, taşıma, yükleme, boşalma sistemlerinde bakım onarım 

veya rehabilitasyon işleri ya da dedektörlü kontrol üniteleri veya metal tutucu seperatörlerin 

imalatı veya bakım ve onarımı veya alış, satış ve montajını yaptığını gösterir belgeleri (sözleşme, 

fatura, vb) teklif ekinde verecektir. 

9.1 İstekliler teklif ettikleri dedektör sistemin ve sıyırıcıların bantlar üzerinde montaj 

yerlerini belirten taslak projelerini tekliflerine ekleyeceklerdir. 

9.2. Teklif verecek firmalar, teklif ettikleri metal dedektör sistemlerinin çalışma prensibi, 

teknik özelliklerini ayrıntılı olarak açıklayacaklar, bant üzerindeki dedektör ve 

sıyırıcı/yönlendirici sistemi ve gerekli yerleşim ölçülerini ihtiva eden bir resmi ve ilgili broşür ve 

katalogları da teklif dosyalarına 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. 7525/1-1 

—— • —— 

MUHTELİF EBATLARDA REKLAM MATERYALLERİ YAPTIRILACAKTIR 

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

1 - Ankara’nın muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere Muhtelif Ebatlarda Reklam 

Materyalleri teklif alma usulüyle yaptırılacaktır.  

2 - Muhtelif Ebatlarda Reklam Materyalleri Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 29.08.2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe 

ve Ticaret Müdürlüğü’ne 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 7632/1-1 

—— • —— 

DÜZELTME İLANI 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünden: 

15.08.2014 tarih ve 29089 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Tekirdağ Sağlık Yerleşkesi 

Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerinin Temin Edilmesi İşi Önyeterlik İlanı” metninin 7. Maddesi 

"Önyeterlik dokümanı İdare'nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 

Kızılay/ANKARA adresinde görülebilir ve Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık 

Müdürlüğüne ait Halk Bankası Kurumsal Şube TR890001200945200044000004 hesap 

numarasına 5.000 ¨ yatırıldıktan sonra İdarenin adresinde önyeterlik ihale belgeleri alınabilir. 

Önyeterliğe başvuracak olanların önyeterlik belgelerini satın almaları zorunludur.” olarak 

düzeltilmiştir. 7643/1-1 
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KROMSUZ LİGNOSÜLFANAT ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Kromsuz Lignosülfanat Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2014/101169 

1 - İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. 

Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/ 

Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 55 - 0312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, 50 Ton Kromsuz Lignosülfanat 

b) Teslim yeri/yerleri : a) Yerli İstekliler için; Ankara MTA Genel 

Müdürlüğü Sondaj Dairesi Başkanlığı Etimesgut 

Sondaj Ambarı. 

  b) Yabancı istekliler için; CFR herhangi bir 

Türkiye Deniz Limanı, 

c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama 

talimatı tebliğinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 18/09/2014 - 10.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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

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

kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir. 

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

kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

İdaremizce benzer iş olarak kabul edilecek işlere ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 

eden yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (Makine ikmal Daire Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 203 nolu oda) satın 

alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

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

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 7610/1-1 
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MERKEZ ZİRAAT BÖLGE ŞEFLİĞİNE BAĞLI KANTARLARDA ŞEKER PANCARI ALIM 

VE GÖNDERME İŞLERİ, YAŞ PANCAR POSASI TARTIMI VE DOLUMU YERİNDE 

YAPILACAK İŞLER İLE İLGİLİ HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

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

Merkez Ziraat Bölge Şefliğine Bağlı Kantarlarda Şeker Pancarı Alım ve Gönderme İşleri, 

Yaş Pancar Posası Tartımı ve Dolumu Yerinde Yapılacak İşler İle İlgili Hizmet Alımı işi 

T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale 

Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/100975 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0.332.885 72 00 (10 hat) - Faks: 0.332.885 72 10 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Niteliği: 2014/2015 Kampanya Döneminde Merkez Ziraat 

Bölge Şefliğine bağlı fabrika kantarında, kampanya 

süresince pancarın üreticilerden tartılarak alınması, 

silolanması; Küspe Kantarında küspenin üreticilere 

bedelsiz tevzii, bedelli satışının yapılması ve kuyruk 

satışının yapılması işgücü ihalesidir. 

  Türü ve miktarı: 132 gün süresince 60 adet kantar 

personeli ile şeker pancarı alım ve gönderme işleri, yaş 

pancar posası tartımı ve dolum yerinde yapılacak işlerin 

yapılması ve 7 gün süresince 52 adet kantar personeli ile 

ulusal bayram, resmi ve dini bayram ile yılbaşı günleri 

çalışması. 

b) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama 

tarihinden itibaren (±%20 toleranslı) 132 (yüzotuziki) 

takvim günüdür.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 

8. Km. 42600 Ilgın/KONYA 

b) Tarihi ve saati : 05/09/2014 Cuma günü, saat 14.00 

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

4.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (Yüz On Sekiz Türk 

Lirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/ 

KONYA adresinden satın alınabilir.  

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

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - Diğer Hususlar 

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7588/1-1 
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14 KALEM DİKİŞ/ÜTÜ MAKİNELERİ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, aşağıdaki tabloda nevileri ve adetleri belirtilen, T.C. Hava Kuvvetleri 

Komutanlığı 3. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı Hava Levazım Ana Depo ve Devi. 
Md.lüğü İmalat Atölyeler Amirliği (Etimesgut/Ankara) ihtiyacı 14 kalem dikiş/ütü makineleri, 
ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik özellikler ile Ofisimiz tip ticari şartnamesine uygun 
olarak ve ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan 
satın alınacaktır. 

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

 

S/N Malzeme Adı Miktarı 

1 MERDANE KOLLU ÇİFT İĞNE DİKİŞ MAKİNESİ 2 

2 GÖMLEK DÜĞME MAKİNESİ 1 

3 GÖMLEK YAKA UCU KESME ÇEVİRME MAKİNESİ 1 
4 KUŞGÖZÜ ÇAKMA MAKİNESİ 2 

5 OVERLOK BEŞ İPLİK MAKİNESİ 2 

6 PUNTERIZ MAKİNESİ 2 

7 MAKASLI SİSTEM ÇİFT PAÇA PANTOLON ÜTÜ PRESİ 1 

8 DAR TİP ÜTÜLEME MASASI (VAKUMLU) 6 

9 GENİŞ TİP ÜTÜLEME MASASI (VAKUMLU) 4 

10 PNÖMATIK PROGRAMSIZ YARI OTOMATİK ORTA BOY ÜTU PRESİ 1 

11 MAKASLI SİSTEM CEKET ON YÜZ SAĞ GÖĞÜS ÜTÜ PRESİ 1 

12 MAKASLI SİSTEM CEKET ÖN YÜZ SOL GÖĞÜS ÜTÜ PRESİ 1 

13 TAM OTOMATİK İKİ ÜTÜLÜ BUHAR JENERATÖRÜ 3 

14 PNÖMATIK PANTOLON YAN DİKİŞ AÇMA TEZGAHI (VAKUMLU) 2 

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

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

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

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

3 - Teklifler, 29.08.2014 Cuma günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II 
No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli ile teslim süreleri teklif 
mektubunda belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 
istekliye vermekte tamamen serbesttir. 7641/1-1 
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8 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR TEFRİŞAT MALZEMESİ ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Destek 

Hizmetleri Grup Müdürlüğü ihtiyacı olan ve Dikimevi Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Yahya Galip-

Muhammet Karagüzel Vergi Dairesi Müdürlüğü hizmet binalarında kullanılmak üzere;  

8 kalem muhtelif cins ve miktar tefrişat malzemesi, 

İhtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. İhaleye teklif verecek olan firmaların, 

şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

c) Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin 

ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. 

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

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte kuruluşça hazırlanan teknik şartnameleri ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler 

ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 02/09/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, uygun 

olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre 

tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları aynı gün ya da komisyonca belirlenen 

başka bir tarihte açılacak olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında 

tekliflerini sözlü olarak da sürdürmeleri sağlanacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte serbesttir. 7640/1-1 
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ŞİRKETİMİZ İHTİYACI SOMA EÜT 1-4 ÜNİTELER DEĞİRMEN KLAPE KONTOLÜNÜN 

HİDROLİK SİSTEME DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ SATIN ALINACAKTIR 

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

Soma EÜT 1-4 Üniteler Değirmen Klape Kontolünün Hidrolik Sisteme Dönüştürülmesi 

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 : 1 adet Soma EÜT 1-4 Üniteler Değirmen Klape 

Kontolünün Hidrolik Sisteme Dönüştürülmesi İşi 

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

c) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip her bir ünite için 

ayrı yer teslimi yapılacak olup toplam 130 takvim 

gününde tamamlanacaktır. 

d) Dos. No : YAT SEAS 14/91           2014/98046 

3 - İhalenin 

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

İhale Salonu. 

b) Tarihi ve Saati : 09.09.2014 Salı 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 

görülebilir ve 100,00 TL 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 TL 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 09.09.2014 Salı 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. 
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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 90 (Doksan) 

takvim günü olmalıdır. 

8.1. Bu ihale kısmi ve alternatif teklife kapalıdır. 

8.2. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 

9 - İhaleye teklif verecek isteklilerin son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme 

kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak 

üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerini teklifleri ile 

beraber sunmaları zorunludur. 

9.1. Benzer iş olarak Termik Santrallerde mekatronik ve hidrolik sistem rehabilitasyonu 

veya yeni mekatronik ve hidrolik sistem montajının yapıldığı işler ihalede benzer iş olarak kabul 

edilecektir. 

9.2. TEKLİFCİLER, kullanılacak ekipmanların marka, tip, model ve teknik bilgilerini 

içeren katalogları teklifle birlikte sunacaklardır 

9.3. TEKLİFCİLER ihale aşamasında tekliflerine ait bütün teknik çizimleri ve tasarım 

kriterlerini tekliflerinin eklerine koyacaklardır. Tüm parçalar ölçekli olarak gösterilecek ve üç 

boyutlu çalışabilir şekilde projelendirilecek. Ayrıca Ek1 de sunulan Ekipman Bilgi Formunu 

eksiksiz dolduracaklardır., 1 takım cd ve dosya halinde sunulacaktır. 

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. 7554/1-1 

————— 
ŞİRKETİMİZ İHTİYACI KÖMÜR PARK MAKİNELERİNİN 

REHABİLİTASYONU ALINACAKTIR 

Kömür Park Makinelerinin Rehabilitasyonu işi 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 49-613 26 27 

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

2 - İhale Konusu İşin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 8 adet Kömür Park Makinelerinin Rehabilitasyonu. 

b) Yapılacağı Yer : Kömür Park Sahası 

c) İşin Süresi : Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 

d) Dos. No : YAT SEAS 14/78           2014/98368 

3 - İhalenin 

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

Toplantı Salonu 
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b) Tarihi ve Saati : 10.09.2014 Çarşamba günü saat 15:00 

c) Teslim Yeri : Kömür Park Sahası 

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

görülebilir 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 10.09.2014 Çarşamba günü saat 15:00’e 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, TL/Adet üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. 

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 90 takvim günü 

olmalıdır. 

8.1. Bu ihale kısmi teklife kapalıdır. 

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 

8.4. İş Bitirme Belgesi: TEKLİFÇİLER, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel 

sektöre bedel bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

teklif edilen tutarın %30’u tutarında iş deneyim belgesini tekliflerinde sunacaktır. İş deneyim 

belgesi olmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Benzer iş olarak Termik 

santral, demir çelik fabrikaları, taş ve maden ocakları veya eş değer sanayi kuruluşlarında 

endüstriyel makinelerinin en az 1000 I/O’luk PLC Kontrollü hidromekanik ve mekatronik 

sistemlerinin rehabilitasyonu veya imalat ve montajının yapıldığı işler ihalede benzer iş olarak 

kabul edilecektir. 

9 - İhale girecek firmalar min Ø3500 mm döner tabla dişli grubu imalatı veya bakım-

onarımı veya alış-satış veya montajı yaptığını ya da bu işi yaptıracağı firmanın aynı işlerle ilgili 

deneyimini gösterir belgeleri ( sözleşme, fatura… vb) teklif ekinde verecektir.  

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. 7555/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığından: 

İŞ MÜFETTİŞİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Genel İdare 

Hizmetleri Sınıfında 8. ve 9. derecede açık bulunan 100 adet İş Müfettişi Yardımcısı kadrolarına, 

Ankara’da yapılacak sınavla işin yürütümü yönünden görev yapmak üzere 25, iş sağlığı ve 

güvenliği yönünden görev yapmak üzere 50 maden, 25 inşaat yüksek mühendisi veya mühendisi 

olmak üzere, İş Müfettişi Yardımcısı alınacaktır. 

Sınava katılma şartları; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinde yazılı nitelikleri taşımak, 

b) Müfettiş yardımcılığına giriş sınavının yazılı aşamasının yapıldığı tarihte otuz beş 

yaşını doldurmamış olmak, 

c) İşin yürütümü yönünden iş teftişi görevi için; hukuk, siyasal bilgiler, siyasal bilimler, 

iktisat, idari bilimler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle, bunlara denkliği onaylanmış 

yerli ve yabancı yüksekokullardan birini bitirmek, 

ç) İş sağlığı ve güvenliği yönünden iş teftişi görevi için; maden, inşaat yüksek mühendisi 

veya mühendisi olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 

yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

d) 2013 veya 2014 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınavına 

katılmış ve işin yürütümüyle ilgili teftiş görevine alınacaklar için KPSSP46 puan türünden en az 

75 puan, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili teftiş görevine alınacaklardan KPSSP1 puan türünden 

maden mühendisleri için en az 75 puan, inşaat mühendisleri için en az 85 puan almış olmak, 

(Başvuruda bulunan adaylardan puan sırası en yüksek olandan başlamak üzere belirlenen 

boş kadro sayısının 4 katı (100 işin yürütümü, 300 iş sağlığı ve güvenliği (200 maden, 100 inşaat 

yüksek mühendisi veya mühendisi)) sayıda adaya sınava giriş belgesi gönderilerek sınava davet 

edilecektir. Ancak sınava davet edilecek son adayın almış olduğu puanı alan müracaatta bulunmuş 

diğer adaylar da sınava çağırılacaktır. 

ç) Sağlık durumu itibariyle iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına 

elverişli olmak, 

d) Tutum ve davranışları, varsa, sicili yönünden müfettişliğe engel durumu bulunmamak, 

e) Bu sınava en fazla bir kez girmiş olmak, 

f) Süresi içerisinde başvurmuş ve iş talep formu ile birlikte diğer belge ve bilgileri 

eksiksiz olarak Kurula vermiş olmak. 

Başvurular 08.09.2014 günü başlayacak, 25.09.2014 günü çalışma saati bitiminde sona 

erecektir. 

Sınava girecek adaylar, Bakanlığımız www.csgb.gov.tr ve www.itkb.gov.tr internet 

sayfalarında yer alan aday başvuru sistemi bağlantısı üzerinden erişerek doldurup imzalayacakları 

iş talep formu çıktısı ve aynı linkte yer alacak ekleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

İnönü Bulvarı No: 42 Emek/ANKARA adresinde kurulacak kayıt kabul bürosuna bizzat veya 

posta ile başvurabileceklerdir. Posta ile yapılan başvurularda, internet üzerinden online iş talep 

formunun 25.09.2014 tarihine kadar doldurulması şartı ile iş talep formu aslı ve eklerinin İş Teftiş 

Kurulu Başkanlığına en geç 02.10.2014 mesai saati bitimine kadar ulaşması zorunludur. Postada 

meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Bu süreden sonra gelen belgeler ve ekleri 

gönderilmeksizin yapılacak online başvuru kabul edilmeyecektir. 

Yazılı sınava katılmaya hak kazananların listesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 

www.csgb.gov.tr ve www.itkb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek, sınava katılmaya hak 

kazanan adaylar sınavın yapılacağı yer ve saati gösteren fotoğraflı sınav giriş belgesini, sınav 
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saatine kadar İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan teslim alabilecekleri gibi, aday başvuru sistemi 

üzerinden alacakları çıktı ile de sınava katılabileceklerdir. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara 

ayrıca posta yoluyla sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir. 

Yazılı sınav 25.10.2014 tarihinde Ankara’da üç oturum halinde yapılacaktır. Adaylar 

“Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte fotoğraflı kimlik belgesini (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi v.b.) 

göstermeden sınava katılamazlar. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve daha yukarı puan alarak sözlü 

sınava katılmaya hak kazanan adaylara sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saati bildiren tebligat 

yapılacaktır. Ayrıca, yazılı sınavı kazanan adayların isim listesi ile sözlü sınavın yer ve tarihi 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilan panosunda ve www.csgb.gov.tr ile www.itkb.gov.tr 

internet adreslerinde ilan edilecektir. 

Başvuru koşulları, sınav konuları ve detaylı bilgiyi içeren broşür ile iş talep formu, İş 

Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan ve www.csgb.gov.tr ile www.itkb.gov.tr internet adreslerinden 

temin edilebilir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 

İnönü Bulvarı No: 42 Emek Çankaya ANKARA 7628/1-1 

—— • —— 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: İmam-ı Azam Ebu Hanife İlim ve Araştırma Vakfı. 

VAKFEDENLER: Yunus KILINÇ. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/07/2014 tarih, E: 2014/201, K: 2014/311 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin, talebelerinin ve asırlar boyunca Hanefi 

fıkhının öğrenilmesine çalışan müçtehitlerin ve alimlerin tanıtılması, ilminin ve eserlerinin 

korunması, günümüz şartlarına göre yorumlanması ve gelecek nesillere doğru bir şekilde 

aktarılması, ilme ve ilim adamlarına destek olarak, eğitimli, kültürlü, ilim ve irfan sahibi, ruhen ve 

bedenen sağlıklı ve sosyal huzura kavuşmuş bir toplum oluşmasına katkıda bulunmak, insanların 

her türlü meşru ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL Nakit.  

YÖNETİM KURULU:  

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın 

tasfiyesinden arta kalan mal varlığı vakfın Mütevelli Heyetinin uygun göreceği bir başka hayır 

kurumuna devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 7627/1-1 

—— • —— 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

Kurumumuzca 23.08/.2013 tarih 28744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlattırılan ve aşağıda 

detayları belirtilen Yapı-Tek İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin 2 (iki) yıl süre ile ihalelerden yasaklanması 

aynı ihale kayıt numarası ve aynı kanun maddeleri kullanılmak suretiyle sehven mükerrer olarak 

ayrıca 27.08.2013 tarih 28748 sayılı Resmi Fazete’de de yayımlanmıştır.  

Firma Adı/Ünvanı : Yapı-Tek İnş. San. ve Tic. A.Ş. 

Adresi : Çetin Emeç Bulvarı 8. Cad. No: 39 

  ÖVEÇLER/ANKARA 

Vergi Kimlik No : 9370024926 

Kayıtlı Olduğu Ticaret Odası : Ankara Ticaret Odası 

Ticaret Sicil No  : 80371 

İlanen duyurulur. 7660/1-1 



Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 22 Ağustos 2014 – Sayı : 29096 

 

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 

maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Kadrolara Atama ve 

Yükseltmelerde Esas Alınacak Yayınlara İlişkin Yönerge’de belirtilen kriterleri yerine getirmiş 

olmak kaydı ile, ilgili Anabilim dalında uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı 

İş Kanunu hükümlerine tabi olarak bir (1) adet Profesör alınacaktır. 

Başvuru Şartları:  

* Adayların başvuru dilekçelerine son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK 

formatlı güncel özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 

Profesörlük ve Doçentlik belgelerinin resmi onaylı örnekleri, yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini 

gösteren belge örneği, yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, 

yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini 

kapsayacak şekilde hazırlanmış beş (5) adet CD’yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan 

eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile) ekleyerek başvurmaları 

gerekmektedir. 

* Üniversitemizde eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuruda bulunacak 

adayların İngilizce ders verebilecek koşullara sahip olmaları gerekmektedir.  

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış 

denkliğinin olması şarttır. 

* Başvurular, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde Yaşar Üniversitesi Selçuk 

Yaşar Kampüsü İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol, No: 35-37 PK. 35100 

Bornova - İZMİR adresine kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Son 

başvuru tarihi 05 Eylül 2014’tür. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar 

Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve 

başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.  

* İlan edilen kadro daimi statüde olup, tam zamanlıdır. 

 

FAKÜLTE BÖLÜM ADI 
KADRO 

ÜNVANI 

KADRO 

ADEDİ 
UZMANLIK ALANI 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik- 

Elektronik 

Mühendisliği 

Bölümü 

Prof. Dr. 1 

Doktora ve Doçentlik 

derecelerini Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği alanında almış 

olmak. Kontrol Teorisi ve 

uygulamaları, Sistem Teorisi, 

Uygulamalı matematik ve 

Robotik alanlarında eğitim, 

proje, araştırma ve yayınlar 

yapmış, tercihen yurtdışında 

akademik iş tecrübesine sahip 

olmak. 

 7574/1-1 
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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

ATAMA KARARLARI
— Başbakan Yardımcılığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Ait Atama

Kararları

YÖNETMELİKLER
— Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav

Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

— Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kentsel Tasarım Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve 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. 


