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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Madde 2 – Bu Yönetmelik hükümleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda 657
sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilen personeli kapsar.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Personel” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Personel: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu asli ve sürekli hizmetlerinde idari hizmet
sözleşmesi ile istihdam edilen ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan personeli,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek Liste Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu Personeli Disiplin Amirleri ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İçindekiler 48. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ETİL ALKOL VE METANOLÜN ÜRETİMİ İLE İÇ VE DIŞ TİCARETİNE
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etil Alkol
ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “menşe şahadetnamesi” ibaresi “menşe beyanı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
30/10/2011
28100
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
12-

Tarihi

Sayısı

20/8/2013
28/12/2013

28741
28865
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İstanbul Aydın Üniversitesinden:
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL BELGELENDİRME
VE MESLEKİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ulusal yeterlilik sisteminin işletilmesi için,
teknik ve mesleki alanlarda belirlenen ulusal yeterlilikleri düzenleyen mevzuata uygun olarak
sınav ve belgelendirme hizmeti sunacak İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Belgelendirme
ve Mesleki Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezinin (MSM) kuruluşuna, işleyişine, organizasyon yapısına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Belgelendirme
ve Mesleki Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezinin (MSM) amaçlarına, kuruluşuna, işleyişine, organizasyon yapısına ve görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Koordinatör: İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Belgelendirme ve Mesleki Sınav
Uygulama ve Araştırma Merkezi (MSM) Koordinatörünü,
b) Merkez: İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Belgelendirme ve Mesleki Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezini (MSM),
c) MYK: Meslekî Yeterlilik Kurumunu,
ç) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,
d) TS EN ISO/IEC 17024: Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı tarafından kabul edilen "Uygunluk Değerlendirmesi-Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar"
standardını,
e) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,
f) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Yetki ve Çalışma İlkeleri
Kuruluş
MADDE 5 – (1) Merkez, ulusal mesleki yeterlilik sistemi çerçevesinde sınav ve personel belgelendirme hizmetlerini sunmak üzere kurulmuştur.
Yetki ve sorumluluk
MADDE 6 – (1) Merkez, personel belgelendirme programının geliştirilmesi ve sürdürülmesi de dâhil olmak üzere, kuruluş amacı çerçevesinde bir kalite yönetim sistemi oluşturmaya, belgelendirmeyle ilgili uygun gördüğü işleri taşeron kullanarak bir dış kuruluşa veya
Üniversite içinde başka bir birime yaptırmaya, kendine ait bir kayıt düzeni oluşturmaya, sınav
ve belgelendirmeye ilişkin itiraz ve şikâyetleri değerlendirecek ve sonuçlandıracak usulleri
oluşturmaya ve belgelendirme prosedürüyle ilgili her türlü bireysel ve düzenleyici kararı almaya münhasıran yetkilidir.
(2) Merkez, belgenin verilmesi, geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının
genişletilmesi veya daraltılması veya askıya alınması ve iptal edilmesine ilişkin kararlarından
sorumludur. Bu kararlar hiçbir şekilde bir başka kuruma devredilemez.
Bağımsızlık ve tarafsızlık
MADDE 7 – (1) Merkez, faaliyetlerinde ve belgelendirme programının idaresinde bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerine uyar; paydaşlarıyla ve ilgili taraflarla olan ilişkilerini hiç kimseye ayrıcalık sağlanmasına izin vermeyecek şekilde bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerine uygun
olarak düzenler; bağımsızlık ve tarafsızlığını zedeleyecek hiçbir faaliyetin içerisinde yer alamaz.
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(2) Merkez, MYK tarafından yetkilendirildiği yeterlilikler alanında hiçbir eğitim-öğretim faaliyetinde bulunamaz, sınavlara hazırlama amacıyla rehber niteliğinde kitap yazamaz
ve sertifika programı düzenleyemez.
(3) Merkez, istihdam ettiği kişileri belgelendiremez.
Çıkar çatışmasını önleme
MADDE 8 – (1) Belgelendirmeye ilişkin kararların alınmasına bundan özel bir çıkar
sağlama olasılığı bulunanlar katılamazlar. Merkez, ilgili kişilerden ve kendi çalıştırdığı personelden çıkar çatışmasını önlemeyi garanti edecek kişisel taahhütnameler alır.
Saydamlık
MADDE 9 – (1) Merkez, varlık sebebine uygun olarak her türlü faaliyetini açıklık ve
saydamlık ilkelerine göre yürütür. Bu amaçla belgelendirme sisteminden yararlanmak isteyen
herkese gerekli bilgileri sağlar.
(2) Saydamlık ilkesi, özellikle politikaların adil bir şekilde belirlenmesinde, yayım politikalarında ve adil uygulamaların geliştirilmesinde öncelikli olarak dikkate alınır.
Gizlilik
MADDE 10 – (1) Merkez, faaliyetleri çerçevesinde elde ettiği bütün bilgilerin gizliliğini korur ve taahhüt eder. Bu taahhütler Merkez adına hareket eden kişileri, personel dahil
bütün çalışanları kapsar.
Güvenlik
MADDE 11 – (1) Bütün sınavlar ve bunlarla ilgili malzemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü süre boyunca, güvenli bir ortamda muhafazası için güvenlik tedbirleri alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Koordinatör ve Merkezin Görevleri
Koordinatör
MADDE 12 – (1) Merkezin yönetim organı Koordinatördür. Koordinatör, Merkezi temsil eder ve belirlediği kişiler aracılığıyla yönetir.
(2) Koordinatör, Rektöre karşı sorumludur. Birimin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılsonunda çalışmalarla ilgili rapor sunar.
Merkezin görevleri
MADDE 13 – (1) Merkezin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Belgelendirme prosedürünün tüm aşamaları için gerekli şartları, politikaları, prosedürleri ve ilgili dokümanları oluşturmak ve uygulamak.
b) Belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek ve bu konuda ilgili kişileri yetkilendirmek.
c) Belgelendirme prosedüründe çalışacak personelle ilgili şartları ve nitelikleri belirlemek ve personele gerekli eğitimi sağlamak.
ç) Başvuruların alınmasına, değerlendirilmesine, sınavların yapılmasına ve sonuçların
değerlendirilmesine ilişkin usulleri oluşturmak ve uygulamak.
d) Belgelendirme kararı almak.
e) Belgenin verilmesi, geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi/daraltılması ve askıya alınması/iptal edilmesi konularını düzenlemek.
f) Belgelendirilmiş personeli uygun yöntemlerle izlemek.
g) İtiraz ve şikâyetlerin değerlendirilmesi usullerini belirlemek.
ğ) Marka ve logoların kullanım şartlarını belirlemek ve bu şartlara uyulmasını sağlamak.
h) TS EN ISO/IEC 17024 şartlarına ve MYK tarafından belirlenen esaslarla uyumlu
olarak birimi yapılandırmak.
ı) Her türlü dokümanın ve kaydın gizliliğini, güvenliğini ve denetimini sağlamak.
i) TÜRKAK tarafından öngörülen akreditasyon gerekliliklerini yerine getirmek.
j) 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî Yeterlilik,
Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile belgelendirme kuruluşlarına yüklenen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
k) Faaliyetiyle ilgili danışmanlık hizmetlerini temin etmek.

16 Mart 2015 – Sayı : 29297

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 5

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlar tarafından karşılanır.
Mali işler
MADDE 15 – (1) Merkezin mali işleri, Üniversite Döner Sermaye İşletmesi tarafından
yürütülür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde TS EN ISO/IEC
17024 ve MYK tarafından yürürlüğe konulmuş düzenlemeler uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü
yürütür.

—— • ——

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM SINAV VE DEĞERLENDİRME
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 11/10/2012 tarihli ve 28438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim Sınav ve Değerlendirme
Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Bütünleme sınavında 100 üzerinden en az 60 puan almak zorunludur. Ara sınav,
yarıyıl içi çalışmalar ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu
belirlenir. Öğrenciler, bütünleme sınavında DC harf notu aldıkları derslerden, yarıyıl not ortalamasına göre başarılı veya başarısız sayılır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
11/10/2012

28438

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
14/7/2014

29060

—— • ——

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 Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Değerlendirme ve Öğrenci
İşleri Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Bütünleme sınavında 100 üzerinden en az 45 puan almak zorunludur. Ara sınav,
yarıyıl içi çalışmalar ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu
belirlenir. Öğrenciler, bütünleme sınavında DC harf notu aldıkları derslerden, yarıyıl not ortalamasına göre başarılı veya başarısız sayılır.”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
17/A maddesi eklenmiştir.
“Sınavın geçerliliği ve sınav düzeni
MADDE 17/A – (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara
girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir
sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir.
(2) Her türlü sınav, uygulama, laboratuvar, atölye, ev ödevi, yarıyıl içi veya yıl içi proje
ve benzeri diğer çalışmalarda; kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan ve kopya çekilmesine yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği sonradan anlaşılan
bir öğrenci, o sınav ya da çalışmadan sıfır not almış sayılır.
(3) Sınav sırasında her ne şekilde olursa olsun, sınavın genel düzenini bozan öğrenciler,
sınav salonundan çıkarılır ve o sınavdan sıfır not almış sayılırlar.
(4) Yukarıda belirtilen hallerde ilgili öğrenciler hakkında, ayrıca 18/8/2012 tarihli ve
28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – 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
123-

Tarihi

Sayısı

31/1/2013
14/7/2014
22/8/2014

28545
29060
29096

—— • ——

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
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 Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Değerlendirme
ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Bütünleme sınavında 100 üzerinden en az 60 puan almak zorunludur. Ara sınav,
yarıyıl içi çalışmalar ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu
belirlenir. Öğrenciler, bütünleme sınavında DC harf notu aldıkları derslerden, yarıyıl not ortalamasına göre başarılı veya başarısız sayılır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
11/10/2012

28438

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
14/7/2014

29060

T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
16 Mart 2015
PAZARTESİ

Sayı : 29297

İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İpsala Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2013/67
Karar No : 2014/100
Mahkememizin 2013/67 Esas, 2014/100 sayılı kararı ile 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet
suçundan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/1-1. cümle, TCK. 62 CMK 231, 231/7,
231/8 maddeleri gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5 YIL
SÜREYLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, dair, sanık Raim ve Güllü oğlu,
03/08/1984 Plovdıv doğumlu, Bulgaristan uyruklu YORDAN RASHKOV KABAKCHIEV’ın
yokluğunda verilen karar, sanığın yabancı uyruklu olmasından ve bu sebeple kararın tüm
aramalara rağmen bulunamamış ve karar tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve devamı maddeleri gereğince iş bu kararın
Resmi Gazete’de ilanen Tebliğine,
2 - İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğden itibaren 7 gün
içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine verilecek bir beyanın tutanağa
geçirilmesi yoluyla Edirne Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurabileceği,
itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.
1138
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Esas No : 2013/66
Karar No : 2014/193
Mahkememizin 2013/66 Esas, 2014/193 sayılı kararı ile 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet
suçundan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/1-1. cümle, TCK. 62 CMK 231, 231/7,
231/8 maddeleri gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5 YIL
SÜREYLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, dair, sanık Salih ve Ayşe kızı,
08/09/1956 Plovdıv doğumlu, Bulgaristan uyruklu ZOYKA STOILOVA DIMITROVA’nın
yokluğunda verilen karar, sanığın yabancı uyruklu olmasından ve bu sebeple kararın tüm
aramalara rağmen bulunamamış ve karar tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve devamı maddeleri gereğince iş bu kararın
Resmi Gazete’de ilanen Tebliğine,
2 - İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğden itibaren 7 gün
içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine verilecek bir beyanın tutanağa
geçirilmesi yoluyla Edirne Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurabileceği,
itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.
1139
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3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden:
Esas No : 2014/279
Karar No : 2014/425
Firar suçundan sanık Adem ve Fatma oğ.1992 D.lu, Yozgat Merkez Topçu Ky. Nfs. Kyt.lı
Ahmet YORULMAZ hakkında 3.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 01.10.2014 gün ve 2014/279425 Esas ve Karar sayılı kararıyla;
Sanık Ahmet YORULMAZ'ın; 13.12.2013-10.05.2014 tarihleri arasında firar suçunu
işlediğinden bahisle eylemine uyan AsCK.'nın 66/1-a maddesi uyarınca cezalandırılması talebiyle
kamu davası açılmış ise de; suç tarihlerinde askerliğe elverişsiz olduğu tespit edilen sanık
hakkında CMK' nın 223/2-b maddesi uyarınca müsnet suçtan beraatine,
Talebe uygun; 353 Sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209 ve CMK’ nun 263'ncü maddeleri
uyarınca, hüküm yüzüne karşı verilenler yönünden hükmün yüze karşı okunmasından, hüküm
yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde, Mahkememize
veya diğer adli makamlara verilecek dilekçeyle, tutanak katibine bu hususta tutanak düzenlenmesi
için yapılacak beyanla, asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanına veya askeri
kurum amirine veya tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz
kurumu ve tutukevi müdürüne yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay'da temyiz
yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı
gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca İlanen
Tebliğ olunur.
1113

—————

Esas No : 2014/23
Karar No : 2014/426
Firar suçundan sanık Adem ve Fatma oğ.1992 D.lu, Yozgat Merkez Topçu Ky. Nfs. Kyt.lı
Ahmet YORULMAZ hakkında 3.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 01.10.2014 gün ve 2014/23426 Esas ve Karar sayılı kararıyla;
Sanık Ahmet YORULMAZ'ın;
1 - 15.10.2012-04.11.2012 tarihleri arasında FİRAR suçunu işlediği dosyadaki delillerle
sabit olduğundan, eylemine uyan As.C.K.'nın 66/1-a maddesi uyarınca ve alt sınırdan
uzaklaşmayı gerektirir bir sebep görülmediğinden takdiren alt sınırdan Bir Yıl Hapis Cezası İle
Cezalandırılmasına;
Sanığın duruşmadaki iyi hali ve pişmanlık duyması lehine takdiri hafifletici sebep kabul
edildiğinden 5237 Sayılı T.C.K.'nun 62/1 maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim
yapılarak Neticeten On Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına,
Adli ve askeri sabıka kaydı bulunan sanığın ileride yeniden suç işlemeyeceğine yönelik
kanaat elde edilemediğinden sanık hakkında CMK.'nın 231'inci maddesinde düzenlenen Hükmün
Açıklanmasının Geri Bırakılması veya TCK.'nın 51'inci maddesinde düzenlenen erteleme
hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına;
Sanığın talebi dikkate alınarak hükmolunan kısa süreli hapis cezasının 5237 s. TCK.'nın
50/1-f maddesi uyarınca ON AY SÜREYLE, günde 4 saati geçmemek üzere 5275 sayılı Kanunun
105.maddesi uyarınca hazırlanan hizmet listesinden sanığın da görüşü alınmak suretiyle seçilecek
Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma Yaptırımına Çevrilmesine,
2 - 06.11.2012-09.02.2013 tarihleri arasında firar suçunu işlediği dosyadaki delillerle sabit
olduğundan, eylemine uyan As.C.K.'nın 66/1-a maddesi uyarınca ve alt sınırdan uzaklaşmayı
gerektirir bir sebep görülmediğinden takdiren alt sınırdan bir yıl hapis cezası ile
cezalandırılmasına;
Sanığın duruşmadaki iyi hali ve pişmanlık duyması lehine takdiri hafifletici sebep olarak
kabul edildiğinden hükmolunan cezadan TCK.'nın 62'nci maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında
indirim yapılarak on ay hapis cezası ile cezalandırılmasına;
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Adli ve askeri sabıka kaydı bulunan sanığın ileride yeniden suç işlemeyeceğine yönelik
kanaat elde edilemediğinden sanık hakkında CMK.'nın 231'inci maddesinde düzenlenen hükmün
açıklanmasının geri bırakılması veya TCK.'nın 51'inci maddesinde düzenlenen erteleme
hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına;
Sanığın talebi dikkate alınarak hükmolunan kısa süreli hapis cezasının 5237 s. TCK.'nın
50/1-f maddesi uyarınca on ay süreyle, günde 4 saati geçmemek üzere 5275 sayılı Kanunun
105.maddesi uyarınca hazırlanan hizmet listesinden sanığın da görüşü alınmak suretiyle seçilecek
kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımına çevrilmesine,
3 - 20.03.2013-16.08.2013 tarihleri arasında firar suçunu işlediği dosyadaki delillerle sabit
olduğundan, eylemine uyan As. C.K.'nın 66/1-a maddesi uyarınca ve alt sınırdan uzaklaşmayı
gerektirir bir sebep görülmediğinden takdiren alt sınırdan bir yıl hapis cezası ile
cezalandırılmasına;
Sanığın duruşmadaki iyi hali ve pişmanlık duyması lehine takdiri hafifletici sebep olarak
kabul edildiğinden hükmolunan cezadan TCK.'nın 62'nci maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında
indirim yapılarak on ay hapis cezası ile cezalandırılmasına;
Adli ve askeri sabıka kaydı bulunan sanığın ileride yeniden suç işlemeyeceğine yönelik
kanaat elde edilemediğinden sanık hakkında CMK.'nın 231'inci maddesinde düzenlenen hükmün
açıklanmasının geri bırakılması veya TCK.'nın 51'inci maddesinde düzenlenen ERTELEME
hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına;
Sanığın talebi dikkate alınarak hükmolunan kısa süreli hapis cezasının 5237 s. TCK.'nın
50/1-f maddesi uyarınca on ay süreyle, günde 4 saati geçmemek üzere 5275 sayılı Kanunun
105.maddesi uyarınca hazırlanan hizmet listesinden sanığın da görüşü alınmak suretiyle seçilecek
kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımına çevrilmesine,
4 - 16.03.2013-18.03.2013 tarihleri arasında mehil içi firar suçunu işlediği dosyadaki
delillerle sabit olduğundan, eylemine uyan As.C.K.'nın 68. maddesi uyarınca ve alt sınırdan
uzaklaşmayı gerektirir bir sebep görülmediğinden takdiren alt sınırdan iki ay hapis cezası ile
cezalandırılmasına;
Sanığın duruşmadaki iyi hali ve pişmanlık duyması lehine takdiri hafifletici sebep olarak
kabul edildiğinden hükmolunan cezadan TCK.'nın 62'nci maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında
indirim yapılarak bir ay yirmi gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,
Adli ve askeri sabıka kaydı bulunan sanığın ileride yeniden suç işlemeyeceğine yönelik
kanaat elde edilemediğinden sanık hakkında CMK.'nın 231'inci maddesinde düzenlenen hükmün
açıklanmasının geri bırakılması veya TCK.'nın 51'inci maddesinde düzenlenen erteleme
hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına;
Sanığın talebi dikkate alınarak hükmolunan kısa süreli hapis cezasının 5237 s. TCK.'nın
50/1-f maddesi uyarınca bir ay yirmi gün süreyle, günde 4 saati geçmemek üzere 5275 sayılı
Kanunun 105.maddesi uyarınca hazırlanan hizmet listesinden sanığın da görüşü alınmak suretiyle
seçilecek kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımına çevrilmesine,
5 - 5271 Sayılı CMK'nın 231/11 'inci maddesi çerçevesinde değerlendirilmek üzere
kararın kesinleşmesini müteakip bir örneğinin Ankara/Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesine ve
Ankara 15.Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine,
Talebe uygun; 353 Sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209 ve CMK’nun 263 ncü maddeleri
uyarınca, hüküm yüzüne karşı verilenler yönünden hükmün yüze karşı okunmasından, hüküm
yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde, Mahkememize
veya diğer adli makamlara verilecek dilekçeyle, tutanak katibine bu hususta tutanak düzenlenmesi
için yapılacak beyanla, asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanına veya askeri
kurum amirine veya tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz
kurumu ve tutukevi müdürüne yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay' da temyiz
yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı
gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca ilanen
tebliğ olunur.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
KAT KARŞILIĞI İKMAL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti müştereken Belediyemize ait Çankaya İlçesi, Kızılırmak Mahallesi,
Karakusunlar Mevkiinde bulunan ve imar planında Kentsel Servis Alanı, Ticaret Alanı ve Konut
kullanım alanlı imarın 27462/2 ve 27465/1 ada/parseller üzerine 2886 sayılı yasanın
36.maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat karşılığı ikmal inşaatı yaptırılacaktır.
1 - Bu işin tahmini keşif bedeli; 21.061.591,00-TL (Yirmibirmilyonaltmışbirbin
beşyüzdoksanbirtürklirası) dır.
2 - İhale 26/03/2015 Perşembe günü, saat 14.00’de Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 18
Yenimahalle / ANKARA adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi binası içerisindeki Belediye
Encümen Salonunda yapılacaktır.
3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından
(Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 14 Yenimahalle/Ankara) adresinde 08:00-17:00 saatleri arasında
görülebilir.
4 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı
ayrı yevmiye numarası alınacaktır.
5 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;
a - Kanuni İkametgahı olması, tebligat için adres göstermesi.
b - Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2015 yılı vizeli)
c - Noter tasdikli İmza sirküleri.
d - Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa).
e - İsteklilerin, son 15 yıl içerisinde sözleşmeye dayalı yapmış oldukları işlerin keşif
bedellerinin toplamı yapılacak işin keşif bedelini %50’si kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
2014 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen IV-A Grubu veya Kamu
İhale Kurumunun Yapım İşlerinde üst yapı grupları başlığında, II. grup işlere ait iş bitirme
belgesi, iskan ruhsatında veya iş bitirme belgesinde belirtilmiş olacaktır.)
f -İşin keşif bedelinin %25’i kadar kullanılmamış nakit kredi, %25’i kadar da banka
referans mektubu verilecektir.
g - Yeni tarihli Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.
h - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge.
ı - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış 631.847,73 - TL (Altıyüz
otuzbirbinsekizyüzkırkyeditürklirasıyetmişüçkuruş) Geçici teminat mektubu. (Geçici teminatlar
nakit para ise) Ankara Büyükşehir Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındı makbuzu
verilecektir.
J - İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü.
k - Yer Görme Belgesi
l - İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat
12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı İhale Komisyonu ENCÜMEN Başkanlığına, (Yazı İşleri ve
Kararlar Dairesi Başkanlığı) makbuz karşılığında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek
teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek
gecikmeler kabul edilmez.
m - Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.
6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı
bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde,
İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.
8 - Bu İşin Şartnamesi 500,00.-TL (Beşyüztürklirası) bedel karşılığında, ihale tarihinden
en geç 1 gün önce Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Yeni Yerleşimler Şube Müdürlüğünden
temin edilebilecektir.
İlan olunur.
1964/1-1
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YOL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN KUŞSARAYI - BASKİL İST. ARASI
YOL YENİLEMESİNDE KULLANILMAK İÇİN 49.780 AD. (20.000 AD.
BASKİL (ELAZIĞ)-20.000 AD. KUŞSARAYI(ELAZIĞ) VE 9780 ADEDİ
ÖZALP(VAN) İSTASYONUNA İNDİRİLECEKTİR) B70 ÖN ÇEKMELİ
ÖN GERMELİ BETON TRAVERS ALIMI İŞİ AÇIK
İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2015/24149
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA
b) Telefon Numarası
: 0 422 2124800/4118
c) Faks Numarası
: 0 422 2124816
ç) Elektronik Posta Adresi : 5bolgemalatyamalzeme@tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: Kuşsarayı-Baskil ist. Arası yol
yenilemesinde kullanılmak için 49.780 ad.(20.000 ad. Baskil (Elazığ) -20.000 ad. Kuşsarayı
(Elazığ) ve 9780 adedi Özalp(Van) istasyonlarına Teslim Edilecektir.) B70 Ön çekmeli ön
Germeli beton travers alımı,
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin; TCDD.5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği
Bürosuna; 25/03/2015 Tarih, saat: 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale
Komisyon bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunlu olup; TCDD. 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00.-TL Bedelle
temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihaleye kısmı teklif verilmez.
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
2024/1-1

—————

YOL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN ÖZALP-KAPIKÖY İST. ARASI YOL
YENİLEMESİNDE KULLANILMAK İÇİN 55.000 AD. (30.000 AD. ÖZALP (VAN)
İST. 25.000 AD KAPIKÖY (VAN) İST- İNDİRİLECEKTİR) B70 ÖN
ÇEKMELİ ÖN GERMELİ BETON TRAVERS ALIMI İŞİ
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
İhale Kayıt No
: 2015/24241
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA
b) Telefon Numarası
: 0 422 2124800/4118
c) Faks Numarası
: 0 422 2124816
ç) Elektronik Posta Adresi : 5bolgemalatyamalzeme@tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: Özalp-Kapıköy İst. Arası yol yenilemesinde
kullanılmak için 55.000 ad. (30.000 ad. Özalp (Van) İst. 25.000 Ad. Kapıköy (Van) İst-Teslim
edilecektir. B70 ön çekmeli ön germeli beton travers alımı işi.
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği
Bürosuna; 25/03/2015 Tarih, saat: 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale
Komisyon bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunlu olup; TCDD. 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00.-TL Bedelle
temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihaleye kısmı teklif verilmez.
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
2025/1-1
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR
Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:
1 - İlimiz, Merkez İlçesi, Ortaören Köyü mevkiindeki jeotermal kaynak arama sahasına ait
3 (Üç) yıllık arama hakkının verilerek ruhsatlandırılması işi 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve
Doğal Mineralli Sular Kanunun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve söz konusu Kanuna bağlı
Uygulama Yönetmeliği'nin 17. maddesi hükümleri doğrultusunda 2886 Sayılı Kanunun 45.
Maddesi hükmü gereğince Açık Teklif Arttırma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
2 - İhale edilecek jeotermal kaynak arama sahası.
İli
: Diyarbakır
Alan
: 4911,41 Hektar
İlçesi
: Merkez
Pafta No
: M43b3, M43b4
Beldesi
:Ruhsat No
: 2011210005
Köyü - Mevkii
: Ortaören
Geçici Teminat : 2.483,5575 TL.
Muhammen Bedeli : 82.785,25 TL.
İhale tarihi ve saati : 25.03.2015/11:00
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:
1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Y (SAĞA)

577007

578495

575450

573800

572352

569343

7.NOKTA
577000

X (YUKARI)

4192245

4187743

4183750

4182650

4182265

4187316

4192250

3 - İhale, Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından
Elazığ Cad. 3. Km Sanayi Sitesi karşısı 21100 Yenişehir/DİYARBAKIR adresindeki Yatırım
İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.
4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;
a) Gerçek Kişiler;
1 - Nüfus cüzdan sureti (Onaylı)
2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası
ile varsa e-posta adresi
3 - Noterden onaylı imza beyannamesi
4 -Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter
tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
5 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte)
6 - Bu şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat
mektubu
7 - İhale dokümanının alındığına dair 500,00 TL'lik banka makbuzu
8 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu
b) Tüzel Kişiler;
1 - Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal
Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 Maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi Salı veya onaylı sureti
2 - Vergi Levhası (onaylı)
3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri
4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter
tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
5 - Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak
sözleşmesi ile ortak girişim oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı’na sunmaları gerekmektedir
6 - Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat
mektubu
7 - İhale dokümanının alındığına dair 500,00-TL'lik makbuz
5 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığına müracaatla bedelsiz olarak görülebilir. (İhaleye katılacakların ihale
şartnamesini satın almaları zorunludur.)
İlan olunur.
2048/1/1-1
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR
Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:
1 - İlimiz, Merkez İlçesi, Hasanağa Köyü mevkiindeki jeotermal kaynak arama sahasına
ait 3 (Üç) yıllık arama hakkının verilerek ruhsatlandırılması işi 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar
ve Doğal Mineralli Sular Kanunun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve söz konusu Kanuna
bağlı Uygulama Yönetmeliği'nin 17. maddesi hükümleri doğrultusunda 2886 Sayılı Kanunun 45.
Maddesi hükmü gereğince Açık Teklif Arttırma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
2 - İhale edilecek jeotermal kaynak arama sahası.
İli
: Diyarbakır
Alan
: 3763,88 Hektar
İlçesi
: Merkez
Pafta No
: M43b3, M43b4
Beldesi
:Ruhsat No
: 2011210004
Köyü - Mevkii
: Hasanağa
Geçici Teminat : 1.903,2849 TL.
Muhammen Bedeli : 63.442,83 TL.
İhale tarihi ve saati : 25.03.2015/10:00
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
Y (SAĞA)
577007
587000
586200
578495
X (YUKARI)
4192245
4186000
4181500
4187743
3 - İhale, Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından
Elazığ Cad. 3. Km Sanayi Sitesi karşısı 21100 Yenişehir/DİYARBAKIR adresindeki Yatırım
İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.
4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;
a) Gerçek Kişiler;
1 - Nüfus cüzdan sureti (Onaylı)
2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası
ile varsa e-posta adresi
3 - Noterden onaylı imza beyannamesi
4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter
tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
5 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte)
6 - Bu şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat
mektubu
7 - İhale dokümanının alındığına dair 500,00 TL'lik banka makbuzu
8 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu
b) Tüzel Kişiler;
1 - Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal
Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 Maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi Salı veya onaylı sureti
2 - Vergi Levhası (onaylı)
3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri
4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter
tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
5 - Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak
sözleşmesi ile ortak girişim oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı’na sunmaları gerekmektedir
6 - Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat
mektubu
7 - İhale dokümanının alındığına dair 500,00-TL'lik makbuz
5 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığına müracaatla bedelsiz olarak görülebilir. (İhaleye katılacakların ihale
şartnamesini satın almaları zorunludur.)
İlan olunur.
2048/2/1-1
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TTK. İHTİYACI OLARAK 2 KALEM TOPLAM (460 eklik) PLAKALI TİP MEKANİK BANT
EKLEME EKİPMANLARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ
KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 - İdarenin
a) Adresi
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi
No:125 ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası
: Tel: 0-372.259 47 94 - 259 47 77
Fax: 0.372 - 253 12 73-251 19 00
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr
Miktarı/
2 - İhale konusu işin nev’i
Sıra No
Malzemenin Cinsi
Eklik
a) Niteliği, türü ve miktarı
19-12 mm. kalınlığında konveyör
bantları için perçinli veya çivili
75
ekleme ekipmanı
213-15 mm. kalınlığında konveyör
bantları için 1000mm. lik perçinli
385
plakalı tip ekleme ekipmanı
b) Teslim yeri
: Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi
No:125’deki Zonguldak TTK Makina ve İkmal
Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube
Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır.
c) Teslim tarihi
: Malzemelerin teslim süresi: 75 (Yetmişbeş) gündür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TTK. Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa
Mahallesi
Bülent
Ecevit
Caddesi
No:125ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 07.04.2015 - Salı saat 15:00
c) Dosya no
: 1512006
d) İhale kayıt no
: 2015/27031
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: İdari Şartnamemizin
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
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, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile 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, ilgisine 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,
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d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan
durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna
ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,
g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i)Bu ihalede kısmi teklif verilebilir ancak İsteklilerce verilecek kısmi teklifler ihale
konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iş kaleminin miktarlar için kısmi teklif
kabul edilmeyecektir.
j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
k) 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 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin
taşıması gereken kriterler ile Benzer iş olarak kabul edilecek işler ait kriterler Madde 55 de
belirtilmiştir.
6 - Firmalar teklifleri ile birlikte bant ekleme ekipmanlarına ait detaylı teknik özellikleri
içeren kataloglarını vereceklerdir. Aksi halde firma teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
7 - İhale, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
8 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire
Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde
(Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler
20,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
9 - Teklifler en geç 07.04.2015 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu
değildir.
10 - 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.
11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır;
15 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734
sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
16 - 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.
2105/1-1
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102 ADET APPLE MARKA BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Proje Birimi ihtiyacı olan 102 adet bilgisayar kuruluşça
hazırlanan teknik şartnamesine ve Apple markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi
ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (130.-TL.) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
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 YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname, marka, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler 26/03/2015 günü, saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki 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 ve
istenilen markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin
fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat
verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
2200/1-1
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VMWARE YAZILIM PAKETİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Destek Kıtaları Grup Komutanlığı ihtiyacı olan
1 adet VMware Yazılım Paketi alımı ihtiyaç sahibi kuruluşça istenen teknik özellikler
dökümanına ve VMware markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek
şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
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 YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname ile, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 25/03/2015 günü, saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki 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 ihtiyaç sahibi kuruluşça
istenen teknik özellikler dökümanına ve VMware markasına uygunluğunun belirlenmesini
müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte
açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
2201/1-1
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LİMANIMIZA YANAŞAN KONTEYNER GEMİLERİNDEN, GEMİDEN KARAYA VEYA
KARADAN GEMİYE KONTEYNER YÜKLEME BOŞALTMASINDA VE KONTEYNER
DIŞI AĞIR YÜKLERİN ELLEÇLENMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE
MOBİL RIHTIM VİNCİ (MHC) KİRALANMASI
TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No

: 2015/193955

1 - İdarenin:
a) Adresi

: TCDD

Haydarpaşa

Liman

İşletmesi

Müdürlüğü/

İSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 348 80 20 / 4707 Faks: 0216 345 17 05
c) Elektronik Posta Adresi

: alizengin@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın
adı ve miktarı

: Bir adet MHC Vinç kiralama hizmet alımıdır.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında
belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım
Komisyonu Başkanlığına 31/03/2015 Salı günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması
şarttır.
5 - İhale dökümanı TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın
almaları zorunlu olup TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil
300,00 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.

—— •• ——

2148/1-1

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi 2. Etap 2. Bölgede bulunan ve 95503/7 - 95520/1,2,3 95521/1,2,3 - 95527/4 -95533/1 - 95540/1,2 no.lu ada / parseller ile Saray Mahallesi 2. Etap
parselasyon planı kapsamında bulunan 98326/1,2 98329/1 no.lu ada / parsellerdeki değişiklikleri
içeren, değişiklik görmeyerek yürürlüğünün devamı sağlanacak olan 90007 no.lu parselasyon
planı ile tescil edilen 95497 - 95548 no.lu sıralı ada / tüm parselleri kapsayan 90007/2 no.lu
parselasyon planı, Pursaklar Belediye Encümeni'nin 11.12.2014 gün 420 sayılı kararı ile uygun
görülmüş ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 05.03.2015 gün 702 sayılı kararı ile
onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 19. Maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda
16.03.2015 tarihinde 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
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KOSGEB Başkanlığından:
Avrupa Komisyonu’nun sponsorluğunda 2006 yılından beri düzenlenen Avrupa
Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasına AB üyesi ülkeler, İzlanda, Norveç ve Sırbistan‘ın yanı
sıra 2011 yılından itibaren Türkiye de katılmaktadır. Ödül programının Türkiye’de duyurulması
ve Türkiye’den 2 aday belirlenerek Komisyona bildirilmesi konusunda KOSGEB
görevlendirilmiş bulunmaktadır.
Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri
2015
Ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde girişimciliğin geliştirilmesine yönelik model ve
programlar geliştiren ve uygulayan kurum/kuruluşların katılabileceği ödül yarışması altı
kategoride gerçekleştirilmektedir:
1 - Girişimcilik ruhunun geliştirilmesi: Özellikle gençler ve kadınlar arasında girişimcilik
ruhunu ve kültürünü oluşturmayı amaçlayan faaliyet ve uygulamalar
2 - Yeteneklere yatırım yapmak: Girişimcilik becerilerinin ve mesleki, teknik ve yönetsel
becerilerin geliştirilmesine yönelik uygulamalar
3 - Girişimcilik ortamının geliştirilmesi: İşletmelerin kuruluşunu ve gelişimini
desteklemeye yasal ve idari süreçleri basitleştirmeye ve “önce küçük olanı düşün” prensibini
KOBİ’lerin yararına uygulamaya yönelik yenilikçi politikalar ve uygulamalar
4 - İşletmelerin uluslararasılaştırılmasının desteklenmesi: İşletmelerin ve özellikle
KOBİ’lerin hem Avrupa içindeki hem de Avrupa dışındaki pazarlarda yer alan fırsatlardan
faydalanmasına yönelik teşvik edici politikalar ve uygulamalar
5 - Kaynak etkinliğinin ve çevre dostu (yeşil) pazarların gelişiminin desteklenmesi:
KOBİ’lerin çevre dostu (yeşil) pazarlara erişimini destekleyen ve çevreye duyarlı becerilerin
geliştirilmesi, eşleştirilmesi ve finanse edilmesi gibi kaynak etkinliğini geliştirmeye yardımcı olan
politikalar ve uygulamalar
6 - Sorumlu girişimcilik: Küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında ortak sosyal
sorumluluğu teşvik etmeye yönelik uygulamalar. Aynı zamanda özellikle uzun dönemli işsizler
olmak üzere işsizler, yasal göçmenler, engelliler ve etnik azınlıklar gibi dezavantajlı gruplar
arasında girişimciliğin teşvik edilmesine yönelik uygulamalar.
Yukarıda belirtilen her kategori için bir başarı ödülü ayrıca, tüm kategoriler arasında
seçilecek en yaratıcı ve en ilham verici girişimcilik uygulamasına Jüri Büyük Ödülü verilecektir.
Başvurular, uygulamanın en az iki yıl boyunca gerçekleştirilmiş, orijinal, yenilikçi ve
tekrarlanabilir olması, yerel ekonomiye ve yerel paydaş ilişkilerini geliştirmeye yönelik yaptığı
katkılar açısından değerlendirilecektir.
Yarışmaya;
• Yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları,
• Kamu-özel ortaklıkları
• Üniversiteler
başvurabilecektir.
Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile ilgili detaylı bilgi;
http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm
adresinde yer almaktadır.
2015 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine başvuracak adayların
www.kosgeb.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak 22 Nisan 2015 tarihine kadar
Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Belgelendirme ve Mesleki Sınav
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim
Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
— Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav
Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
— Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim
Sınav Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri

1
2
3

5

5

6

7
10
33
39

DUYURU
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.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr

