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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (DESEM)

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/1998 tarihli ve 23447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz

Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 – Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına

görevlendirilen en az beş en çok on beş kişiden oluşur. Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar

yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen Üniversite personeli ile dışarı-

dan, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcileri de Danışma

Kurulunda görev alabilir. Ancak, Yönetim Kurulu üyeleri aynı anda Danışma Kurulunda görev

alamaz. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine

süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilebilir. Müdürün gerek görmesi halinde, Danışma Ku-

rulu ve Yönetim Kurulu birlikte toplanabilir.

Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır.

Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulu,

merkezin eğitim, araştırma ve uygulama gibi faaliyet alanları ile ilgili Danışmanlık Komis-

yonları oluşturabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

Başbakanlık
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Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Geleneksel ve Tamam-

layıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Giresun Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Giresun Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Giresun Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını analitik olarak değerlendirmek.

b) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek.
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c) Tıp eğitimi esnasında öğrencilere geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını ta-

nıtmak.

ç) Geleneksel ve tamamlayıcı yöntemlerin sadece bu alanlarda yetkilendirilmiş hekimler

tarafından uygulanmasını temin etmek için eğitimler düzenlemek.

d) Merkezde gerçekleştirilecek araştırmalar sonunda ülkemizde bulunan endemik tıbbi

bitki türlerini ekonomik ürüne dönüştürme fırsatı oluşturmak.

e) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında uluslararası rekabet gücüne sahip bir merkezi

ülkemize kazandırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet

yürütür:

a) Sağlık Bakanlığınca kabul edilmiş olan akupunktur, hipnoz, fitoterapi, hidroterapi,

apiterapi, ozonterapi, mezoterapi, proloterapi, refleksoloji gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp

uygulamalarını laser, ultrasonongrafi, floroscopi gibi bilimsel yöntemlerle araştırmak, uygu-

lamak ve öğretmek.

b) Dünyada kabul gören homeopati, osteopati, kupa tedavisi, hirudoterapi, aromaterapi,

biyoenerji gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını araştırarak ülkemizde uygulana-

bilirliğini tespit etmek.

c) Geleneksel ve diğer tamamlayıcı tıp yöntemlerinin hekimler ve halk arasında doğru

bir şekilde ve yeterince bilinmesini sağlamak için, gerek hekimlere gerekse topluma yönelik

bilgilendirme toplantıları ve seminerler düzenlemek.

ç) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin hekim dışı kişiler tarafından uygulan-

masının önüne geçmek amacıyla hekimleri yetkilendirmek üzere eğitmek.

d) Diğer araştırma merkezi ve laboratuvarlarla işbirliği içinde araştırmalar yapmak.

e) Ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri

gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak.

f) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve projeleri

desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve

benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

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

(2) Müdür tarafından Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından bir kişi Müdür

Yardımcısı olarak önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcısı; Müdürün

bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder ve Müdür tarafından verilen görevleri yapar.

Müdür Yardımcısının da bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdürlüğe

vekâlet eder. Görevden ayrılma ve vekâlet altı ayı aşamaz.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak, toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve

Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

c) Merkez bölüm ve gruplarının yöneticilerini seçmek için Yönetim Kuruluna öneride

bulunmak; bölüm ve grup çalışmalarında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkez ve bağlı birimlerin çalışmalarını organize etmek ve düzenli olarak çalışma-

larını sağlamak, bu çalışmaları desteklemek.

d) Merkezin bütçe teklifini hazırlamak ve Yönetim Kurulunda görüşülmesinden sonra

Rektörün onayına sunmak; onaylanan bütçeyi ve çalışma programlarını uygulamak.

e) Merkezin tüm çalışmalarını düzenlemek, plan, proje, program ve çalışma raporlarını

hazırlamak ve çalışma programlarının yürütülmesini sağlamak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

g) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi üzerine, Merkezin faaliyet alanı

ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilen

beş kişi ile Müdür ve Müdür Yardımcısı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanlar veya altı

aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere ye-

nileri seçilir.

(3) Yönetim Kurulu; Müdürün, Müdür bulunmadığı zamanlarda ise Müdür Yardımcı-

sının başkanlığında salt çoğunlukla toplanır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy

yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri, yönetimi ve çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak, çalış-

ma düzenini belirlemek, plan, proje ve çalışma programlarını görüşüp karara bağlamak.
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b) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla ilgili araştırıcı, telif, pa-

tent gibi haklara ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre tespit

etmek, ürünlerin hizmet ve ücretini belirlemek.

c) Önerilecek bölüm ve grupları teşkil edip, bunların çalışma esaslarını belirlemek, Mü-

dürün önereceği Danışma Kurulu üyeleri ile bilimsel danışmanların seçimi konusunda karar

almak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı bilimsel işbirliği önerilerini karara bağlamak.

d) Müdürün önereceği veya Kurula getireceği işler hakkında karar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı

üzerine Rektör tarafından Üniversite içinden veya dışından üç yıl için görevlendirilen üç kişiden

oluşur. Danışma Kurulu, yılda en az bir kez toplanır. Danışma Kurulunun görevi, Merkezin

faaliyet alanları ile ilgili konularda strateji belirlenmesine katkıda bulunmaktır. Süresi dolan

Danışma Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek per-

sonel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 14 – (1) Merkezce desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü

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

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini, kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TÜRK İSLAM SANATLARI VE MİMARİSİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Giresun Üniversitesi Türk İslam Sanatları

ve Mimarisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim or-

ganlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Giresun Üniversitesi Türk İslam Sanatları ve Mimarisi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve

yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (İSMİM): Giresun Üniversitesi Türk İslam Sanatları ve Mimarisi Uygulama

ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Giresun Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türk İslam sanatları ve mimarisini kronolojik bir sistem içerisinde bilimsel veriler

ışığında incelemek.
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b) İslam sanatları ve mimarisinin nitelik ve niceliklerini belirlemek ve elde edilen çeşitli

bilgilerle; çizim, fotoğraf, slayt, kısa ve uzun metrajlı belgesel filmlerle dokümantasyonunu

gerçekleştirmek.

c) İslam sanat ve mimari ürünlerinin inşasına katkıda bulunmak, bakım ve onarımlarını

aslına uygun olarak çoğaltılmasını sağlamak amacıyla araştırmalar planlamak ve bunları atölye

ve stüdyolarda uygulamak.

ç) Geleneksel yöntemlerle eser veren ve orijinal ürünler yapan ustaları desteklemek.

d) İslam sanatları ve mimarisi çalışmalarında bilim ve işbirliklerini sağlayıcı faaliyet-

lerde bulunmak.

e) İslam sanatları, İslam sanatları tarihi, sanat tarihi dallarında lisansüstü çalışmalara

destekler vermek.

f) Kaybolma tehlikeleriyle karşı karşıya olan İslam sanat ve mimarisi örneklerini ya-

şatmak için çalışmalar yapmak.

g) İslam sanatları ve mimarisi alanlarında eğitim programları düzenlemek, eğitim prog-

ramlarını tamamlayanlara sertifika vermek.

ğ) İslam sanatları ve mimarisi alanlarında yayın çalışmalarında bulunmak.

h) Üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör işbirliği ile islam sanatları ve

mimarisi konularında kongre, sempozyum, panel, bilgilendirme toplantıları, kurs programları

düzenlemek.

ı) İslam sanatları ve mimarisi alanında yapılacak her türlü bilimsel çalışma ve araştır-

malara destek olmak.

i) İslâm mimarisine yönelik çalışma yapan her türlü kamu ve özel sektör ve sivil toplum

kuruluşlarının çalışmalarını desteklemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Araştırma ve tez çalışmalarında, araştırma tasarımından, safhalarına uzanan süreçte

Üniversite öğretim üyelerinin ve diğer akademik/idari çalışanların ve lisansüstü öğrencilerinin

ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetini sağlamak.

b) Türk İslam sanatları ve mimarisi ile ilgili pratik çalışma ve seminerler düzenlemek,

eğitim programları düzenlemek ve programları tamamlayanlara sertifika vermek.

c) Türk İslam sanatları ve mimarisi konularında eğitim programları düzenlemek ve

programları tamamlayanlara sertifika vermek.
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ç) Rektörlük ve birimleri ile kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve kişilerin talepleri

doğrultusunda İslam sanatları ve mimarisi faaliyet alanlarında danışmanlık hizmeti vermek,

araştırma ve incelemeler yaparak rapor ve projeler hazırlamak, eğitim hizmeti vermek.

d) Türk İslam mimarisine uygun yeni eserler inşa eden ya da bu yönde çalışma yapan

her türlü kamu/özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla ve kişilerle işbirliği yapmak.

e) Üniversiteye bağlı birimlerde çalışmaları gerçekleştirmek, yapılmakta olan çalışma-

ların niteliğini artırmak ve değerlendirilmesi hizmetini vermek.

f) Üniversitedeki İslam sanatları, restorasyon ve mimari dallarında kalitenin arttırılması

ve sürdürülebilir kalitenin sağlanması amacıyla araştırmalar ve incelemeler yapmak, bu alan-

daki çalışmalara katılmak ve desteklemek.

g) Üniversitede çeşitli amaçlarla İslam sanatları ve mimarisi çalışmalarında kullanılacak

araçların geliştirilmesi, uyarlanması çalışmalarını planlamak, gerçekleştirmek ve bu alanda ya-

pılan çalışmalara katılmak ve desteklemek.

ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde İslam sanatları ve mimarisi alanlarında kongre, sem-

pozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek.

h) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak, İslam sanatları ve mimarisi alan-

ları ile ilgili rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından, Üniversitede Merkezin faaliyet alanı ile il-

gili konularda görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi

sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Merkezin çalışma alanı ile

ilgili konularda görev yapan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri arasından iki kişiyi müdür

yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında ol-

madığı zamanlarda yerine görevlendireceği müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdür yardımcı-

larının görevi Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Müdür yardımcıları;

Müdürün ve Yönetim Kurulunun, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak kendilerine verdiği gö-

revleri yerine getirirler.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, denetimini sağlamak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yaparak, amaca

uygun proje ve yardımı gerçekleştirmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rek-

törün onayına sunmak.

e) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

f) Proje ve çalışma grubunda görev alacak elemanlar ile proje yürütücülerini belirlemek,

görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

g) Merkezin, resmi, özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından

seçilerek görevlendirilen dört üye ile Müdür ve müdür yardımcıları olmak üzere toplam yedi

kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler ye-

niden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle, kalan süreyi ta-

mamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, ocak, nisan, haziran ve eylül ayla-

rında olmak üzere yılda en az dört defa toplanır. Gerekli durumlarda, Müdürün daveti üzerine

her zaman toplanabilir. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy

çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin, bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına uygun olarak çalışma düzenini belir-

lemek ve çalışmalar ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek.

c) Merkezin yılsonu raporunu hazırlamak.

ç) Bilimsel eğitim programları, kongre, sempozyum, panel, kurs gibi faaliyetler düzen-

leme konusunda önerileri karara bağlamak, bu faaliyetler için Müdüre yetki vermek.

d) Merkez bünyesinde yapılacak proje, eğitim programı gibi konularda gerektiğinde

geçici ve sürekli çalışma grupları kurmak, Müdürün önerilerini değerlendirerek bu gruplarda

görevlendirilecek kişileri belirleyerek Rektörün onayına sunmak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin daha etkin şekilde

yürütülmesini sağlamak ve verimliliği arttırmak maksadı ile geçici veya sürekli olarak çalışma

grupları oluşturulabilir. Bu grupların başkan ve üyeleri Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu

tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu çalışma gruplarının faaliyetlerini izler, denetler ve faaliyet

raporu düzenletebilir.

Personel ihtiyacı

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

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Harcama yetkilisi

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

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ, ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (OYDEM)’NİN 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/5/1998 tarihli ve 23343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz

Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

(OYDEM) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

18 Mayıs 2015 

PAZARTESİ 
Sayı : 29359 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/506 

Karar No : 2014/435 

Ticari amaç ile kaçak sigara kağıdı taşımak suçundan sanık Aksaray ili Ortaköy ilçesi 

Ozancık Mahallesi/Köyü nüfusunda kayıtlı Ekrem ve Fadime oğlu, 01/01/1979 Ortaköy doğumlu 

olup halen Tuna Mah. Gazneliler Sk. No: 35, İç Kapı No: 5 - Esenler / İstanbul adresinde oturur 

GÖKHAN DABANLI hakkında yapılan yargılama sonunda mahkememizce; sanığın 5607 sayılı 
yasanın 3/5, TCK.62, 52/2 maddeleri gereğince 7 Ay 15 Gün hapis ve 4.000,00.- TL. Adli para 

cezası ile cezalandırılmasına, suçun işlenmesindeki özellikler ve suçun ekonomik suç olduğu 

dikkate alınarak, sanığa verilen 7 ay 15 gün hapis cezasının TCK'nun 50/1-a maddesi gereğince 

takdiren adli para cezası seçenek yaptırımına çevrilmesine, adli para cezasının 225 gün üzerinden 

hesaplanarak bir günlük karşılığının TCK'nun 52/2 maddesi uyarınca sanığın ekonomik ve diğer 

şahsi halleri göz önünde bulundurularak 20,00 TL olarak belirlenmesine ve sanığın sonuç olarak 
4.500,00 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, TCK 52/4 maddesi gereğince sanığa 

hürriyeti bağlayıcı cezadan çevrilen 4.500,00 TL adli para cezasının miktarı ile sanığın ekonomik 

ve sosyal durumu dikkate alınarak birer ay ara ile 20 eşit taksitte ödemesine, taksitlerden birinin 

süresinde ödenmemesi halinde kalan taksitlerin tamamının tahsiline ve ödenmeyen adli para 

cezalarının hapse çevrileceğinin sanığa ihtarına (ihtarat yapılamadı), TCK 52/4 maddesi gereğince 

sanığa hürriyeti bağlayıcı cezaya ek olarak verilen 4.000,00 adli para cezasının miktarı ile sanığın 
ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınarak birer ay ara ile 20 eşit taksitte ödemesine, 

taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde kalan taksitlerin tamamının tahsiline ve 

ödenmeyen adli para cezalarının hapse çevrileceğinin sanığa ihtarına (ihtarat yapılamadı ), 

sanıktan ele geçirilen ve yurda kaçak yollardan sokulduğu sabit olan KEMTV' de cins ve miktarı 

yazılı eşyaların bizzat müsadereye tabi olması nedeniyle 5607 sayılı Yasanın 13. maddesinin atfı 

ile TCK 54/4 maddesi gereğince MÜSADERESİNE, suçun işlenmesinde kullanılan ve 5607 
sayılı kanunun 13/1 ve TCK'nun 54/1, 3 maddesinde belirtilen koşulların oluşmaması nedeniyle 

müsadere şartları oluşmayan 34 EN 5335 aracın sahibi malen sorumlunun iyiniyetli olmadığına 

ve aracın suçta kullanıldığını baştan bildiğine dair yeterli delil olmadığından müsadere edilmesine 

yer olmadığına, sahibine iadesine, karar kesinleştiğinde şerhin kaldırılmasına dair verilen hüküm 

tebligat ve yazışmalara rağmen sanık GÖKHAN DABANLI'ya tebliğ edilememiştir. 

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

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

3 - İlan masrafının sanıktan alınmasına, ilanın bir suretinin mahkeme ilan tahtasında 

ilanına karar verilmiş olup,  

İlan olunur. 3589 
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Gazipaşa Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/264 

Karar No : 2014/577 

Mahkememizin 19/11/2014 tarih, 2013/264 esas 2014/577 karar sayılı kararı ile Sanık 

Mehmet Kanlar'ın üzerine atılı müşteki Mutlu AKSOY'a yönelik olarak basit yaralama suçunu 

işlediği tüm dosya kapsamından sabit olmakla, eylemine uyan TCK'nın 86/2. maddesi gereğince 

suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araç ve sanığın güttüğü amaç dikkate alınarak, 

takdiren ve tercihen alt hadden ceza tayini ile 120 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, 

Sanığın yargılama sürecindeki olumlu tutum ve davranışları hakkında takdiri hafifletici sebep 

olarak kabul edildiğinden, verilen cezada TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında 

indirim yapılarak 100 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, Sanığın, şahsi hali ve ekonomik 

durumu göz önünde bulundurularak, TCK'nın 52/2. maddesi gereğince bir gün karşılığı adli para 

cezasının takdiren alt hadden tayin ile 20 TL. olarak kabulü ile neticeten 2.000 TL. adli para 

cezası ile cezalandırılmasına, Sanığın sosyal ve ekonomik durumu ile şahsi hali göz önünde 

bulundurularak, hakkındaki adli para cezasının TCK'nın 52/4. maddesi gereğince, hükmün 

kesinleşmesinden itibaren birer ay ara ile olmak üzere 10 eşit taksit halinde ödenmesine, Sanığa, 

TCK'nın 52/4. maddesi gereğince, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde, geri kalan 

kısmın tamamının tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezalarının hapis cezasına 

çevrileceğinin ihtarına, (Yapılamadı)Sanığa verilen sonuç cezaların miktarı, sanığın daha önce 

kasıtlı bir suçtan mahkum edilmemiş olması, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve 

davranışları göz önünde bulundurulduğunda yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizce 

olumlu kanaate varılması dikkate alınarak, CMK'nın 231/5. maddesi gereğince hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına, Sanığın; CMK'nın 231/8. maddesi gereğince, 5 yıl süre ile 

denetim süresine tabi tutulmasına, Sanık hakkında, herhangi bir denetimli serbestlik tedbirinin 

uygulanmasına takdiren yer olmadığına, Sanığın, denetim süresi içersinde kasten yeni bir suç 

işlememesi halinde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak, davanın 

DÜŞMESİNE karar verilmesine, Sanığın, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi 

veya mahkemece belirlenen yükümlülüklerine aykırı davranması halinde, açıklanması geri 

bırakılan hükmün, açıklanacağı hususunun ihtarına, (ihtar yapılamadı) Karar kesinleştiğinde, 

sanık hakkında tali karar fişi düzenlenerek Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine 

Sanığın suç tarihinde üzerine atılı kamu malına zarar verme suçunu işlediği tüm dosya 

kapsamından sabit olmakla, eylemine uyan TCK 152/1-a Md. gereğince suçun işleniş biçimi, 

sanığın güttüğü amaç, dikkate alınarak asgari hadden ceza tayini ile sanığın takdiren 1 yıl hapis 

cezası ile cezalandırılmasına, Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama 

sürecindeki davranışları, cezanın sanığın geleceği hususundaki etkileri göz önünde 

bulundurularak sanığın cezasından 5237 sayılı TCK 62 Md. gereğince takdiren 1/6 oranında 

indirim yapılara sanığın neticeden 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, Suçtan dolayı katılan 

tarafının uğramış olduğu zarar giderilmediğinden hükmün açıklanmasının geri bırakılması 

kurumunun uygulanmasına yer olmadığına, sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, 

yargılama sürecindeki duyduğu pişmanlık ve suçun işlenmesindeki özellikler dikkate alınarak 

sanığın cezasının TCK.nun 50/1-a Md. gereğince adli para cezasına çevrilmesine, TCK.nun 52/2 

Md. gereğince sanığın ekonomik ve şahsi hali dikkate alınarak sanığa verilen hapis cezasının 

günlüğü takdiren 20,00 TL hesabı ile paraya çevrilerek sanığın neticeten 6.000 TL adli para 

cezası ile cezalandırılmasına, Sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurularak 

TCK.nun 52/4 Md. gereğince adli para cezasının l'er ay ara ile 20 eşit taksit halinde ödenmesine, 

taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edilmesine 

ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrilmesine, Sanığın gözaltında geçirdiği sürenin 

verilen cezasından TCK.nun 63 Md. gereğince mahsubuna, Sanığın yargılanması sırasında sarfına 

neden olduğu davetiye gideri 56 TL, posta gideri 3,4 TL olmak üzere toplam 59,4 TL'nin sanıktan 

tahsili ile hazineye gelir kaydına dair karar verilmiştir. 
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Adı geçen sanığa tebligat yapılamadığı ve mernis adresi de bulunmadığından ilanen 
tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, İş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra süre başlamak 
üzere 7 günlük süre içinde mahkememize veya bir başka Asliye ceza mahkemesine verilecek 
dilekçeyle ya da yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesiyle adli para cezası bakımından 
Yargıtay temyiz yolu açık, hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünden Alanya Ağır Ceza 
Mahkemesine itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ 
olunur. 3541 

————— 
Esas No : 2014/187 
Karar No : 2014/350 
Mahkememizin 24/09/2014 tarih, 2014/187 esas 2014//350 karar sayılı kararı ile 

Mohamad ve Hadia oğlu 1976 Şam doğumlu MOHANAD KABBANİ hakkında, 22/05/2014 
tarihinde işlediği iddia edilen resmi belgede sahtecilik suçu nedeniyle eylemine uyan TCK'nın 
204/1,53 maddesi gereğince sanık hakkında suçun unsurları oluşmadığından beraat kararı 
verilmiştir. Adı geçen sanığa tebligat yapılamadığı ve mernis adresi de bulunmadığından ilanen 
tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, 

İş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra süre başlamak üzere 7 günlük süre içinde 
mahkememize veya bir başka Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçeyle ya da yapılacak 
sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesiyle, Yargıtay temyiz yoluna başvurulabileceği, aksi halde 
hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 3542 

—— • —— 
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2014/837  
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Elhan ve Aliye oğlu 1989 D.lu Halep/SURİYE 

nüf. kayıtlı olan MUHAMMED ALİ NUNU hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu 
davasında mahkememizin 19/03/2015 tarih ve 2014/837 esas, 2015/343 karar sayılı ilamı ile 
sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan 
kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

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

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3595 

————— 
Esas No : 2014/855  
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed Ali ve Dibe oğlu 1983 D.lu 

Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan SALAH MUHAMMED ALİ hakkında Kaçakçılık suçundan 
dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 12/03/2015 tarih ve 2014/855 esas, 2015/314 karar 
sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve 
sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine 
karar verildiği, 

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

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3593 

————— 
Esas No : 2014/803  
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Ammune oğlu 1968 D.lu 

Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan FERİDE HAMMED hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 
açılan kamu davasında mahkememizin 12/03/2015 tarih ve 2014/803 esas, 2015/310 karar sayılı 
ilamı ile sanığın beraatine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. 
maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

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

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3604 
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Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/857  

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Hüseyin ve Fatma oğlu 1982 D.lu 

Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan YUSUF RECEP CERRUH hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 24/03/2015 tarih ve 2014/857 esas, 2015/375 karar sayılı 

ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

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

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3596 

————— 
Esas No : 2014/843  

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Seyfettin ve Sefıra oğlu 1985 D.lu 

Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan İBRAHİM ALAKŞE hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 24/03/2015 tarih ve 2014/843 esas, 2015/349 karar sayılı 

ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

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

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3597 

————— 
Esas No : 2014/884  

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mahmut ve Meryem oğlu 1996 D.lu 

Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan HALİT HASAN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 26/03/2015 tarih ve 2014/854 esas, 2015/400 karar sayılı ilamı 

ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

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

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3598 

————— 
Esas No : 2014/858  

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ömer ve Sapha oğlu 1995 D.lu Halep/SURİYE 

nüf. kayıtlı olan HAMİT NASIR hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında 

mahkememizin 24/03/2015 tarih ve 2014/858 esas, 2015/377 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 

ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak 

mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

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

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3599 
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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 Gerekçeli 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 katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için 

yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt katibine 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 Mahkemesi nezdinde itiraz edilebilir. 

Esas Karar No : 2008/44 Esas ve (2010/140 Müt) 

Karar Tarihi : 31.05.2010 

Suç : Kendiliğinden katılmakla son bulan firar ve Yakalanmakla son 

bulan firar 

Uygulanan K.Md. : AS. CK.66/1-a, (2 kez) 5237 TCK.nun 62/1, 63 ve 5275 sayılı 

K.nun 107'inci ile 99'ncu maddeleri. 

Sanık Kimliği : Serkan GÜRSAL; Kemal ve Ayşe Oğ. 15.04.1982 D.lu, Ordu 

Kumru esence Mah. Ky. Nfs. Kyt. (TC. Kimlik No: 57889239236) 

Karar : 20 Ay Hapis Cezası (İçtimaen) 3219 

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

adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

İş bu Gerekçeli 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 katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için 

yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt katibine 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 Mahkemesi nezdinde itiraz edilebilir. 

Esas Karar No : 2010/232 Esas ve (2013 309 Müt) 

Karar Tarihi : 08.04.2013 

Suç : Üste fiilen taarruz 

Uygulanan K.Md. : AS. CK.91/1, TCK.nun 29/1, 5237 TCK.nun 62/1 ve 231/5, 8, 14 

Maddeleri 

Sanık Kimliği : Ramazan ÇOBAN; Alaattin ve Herdem Oğ. 1988 D.lu, MUŞ 

Bulanık Demirkapı Mah. Ky. Nfs. Kyt. (TC Kimlik No: 

27131336006) 

Karar : 1 Ay 7 Gün Hapis Cezası (Erteleme) 3222 
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Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

ESAS NO  : 2014/785  

KARAR NO  : 2014/569 

HÜKÜMLÜ KİMLİĞİ : Furkan Can ÜNLÜER, Ömer Faruk ve Nilgün oğlu, 27.02.1993 

doğumlu, Trabzon/Ortahisar - Boztepe Mahalle/Köy nüfusuna kayıtlı. Türkiye Cumhuriyeti 

Kimlik Numarası: 49522744580. Van 6'ncı Hudut Alay MEBS Takım Komutanlığı emrinden 

görevliyken terhisli (1993/4) tertip Piyade Er 

Yukarıda açık kimliği yazılı Türk Silahlı kuvvetlerinden terhisli Sanık Piyade Er Furkan 

Can ÜNLÜER hakkında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 

26.12.2014 tarih ve 2014/785 esas, 2014/569 karar sayılı gerekçeli hükmüyle; 

Sanık P. Er Furkan Can ÜNLÜER'in 29.06.2014(saat.15:45) - 22.07.2014 (saat:20:50) 

tarihleri arasında üzerine atılı "İzin Tecavüzü (6 Hafta İçinde Kendiliğinden Geri Gelenler)" 

suçunu işlediği sübut bulduğundan eylemine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 66/1-b 

maddesi uyarınca takdiren BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın altı hafta içinde kendiliğinden geldiği anlaşıldığından 1632 sayılı Askeri Ceza 

Kanunu'nun 73'üncü maddesi gereğince, verilen ceza 1/2 oranında indirilerek 6 AY HAPİS 

CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak, cezasından 5237 sayılı Türk 

Ceza Kanunu'nun 62'inci maddesi gereğince TAKDİREN 1/6 oranında indirim yapılarak 

NETİCETEN 5 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın adli sicil kaydına göre daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum edilmemiş olması, 

mağdur veya kamunun uğradığı herhangi bir maddi zararın bulunmaması ve dosyaya yansıyan 

kişilik özellikleri dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda Mahkememizde bir kanaatin 

oluşması nedeniyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5-6'ncı maddesi uyarınca, 

sanık hakkında verilen hapis cezasını havi HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 

BIRAKILMASINA, 

Sanığın 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/8 maddesi uyarınca BEŞ YIL 

SÜRE İLE DENETİM SURESİNE TABİ TUTULMASINA, sanığın kişiliği ve sosyal durumu 

göz önünde bulundurularak denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlenmeden 

GEÇİRİLMESİNE, 

Denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine 

ilişkin yükümlülüklerine uygun davrandığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan 

kaldırılarak DAVANIN DÜŞMESİNE, 

Sanığın denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde veya denetimli 

serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklerine aykırı davranması halinde,açıklanması geri bırakılan 

mahkumiyet hükmünün AÇIKLANMASINA, 

Talebe uygun itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. 

Yapılan tüm aramalara rağmen Sanık Furkan Can ÜNLÜER'in bulunamayışı nedeniyle 

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

Furkan Can ÜNLÜER'e tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29.,30.ve 31.maddeleri 

gereğince işbu ilamın resmi gazetede yayım tarihinden 15 gün sonra Sanık Furkan Can 

ÜNLÜER'e tebliğ edilmiş sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde 

Sanık Furkan Can ÜNLÜER tarafından 353 Sayılı Kanunun 209/1'inci 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'üncü maddesi uyarınca kanun yoluna başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık 

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

Sanık Furkan Can ÜNLÜER'e Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Askeri 

Mahkemesinde incelenmek üzere yukarıda belirtilen karara itiraz edilebileceği ilanen tebliğ 

olunur. 2988 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HURDA VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLAR SATILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - “Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA’’ adresindeki Türk Kızılayı Etimesgut 

Yerleşkesi, “Darıyeri Yörükler Köyü TEM Otoyol Gişeler Yanı Kaynaşlı/DÜZCE’’ adresindeki 

Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetimi Merkezi ve “Esentepe Mahallesi İnönü Cd. No: 157 

Kartal/İSTANBUL” Marmara Afet Yönetim Merkezinde bulunan hurda ve ekonomik ömrünü 

tamamlamış araçların açık artırma ile satışı yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri 

hazırlayarak, Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesinde bulunan Sosyal Tesis Binasına 14.06.2015 

tarih saat 12:30’a kadar teslim etmeleri gerekmektedir. 

3 - İhale 14.06.2015 tarihinde saat 13:30 ile 18:00 arasında Türk Kızılayı Cd. No: 1 

Etimesgut/ ANKARA adresinde bulunan Etimesgut Yerleşkesi Sosyal Tesislerinde yapılacaktır. 

4 - Araç listesi, araçlara ait muhammen bedel, teminat bilgileri ve idari şartnameye 

www.kizilay.org.tr/İhale İlanları internet adresinden ulaşılabilir. 

5 - İhaleye ait şartnameler “Darıyeri Yörükler Köyü TEM Otoyol Gişeler Yanı Kaynaşlı/ 

DÜZCE” adresindeki Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetimi Merkezimizden, “Ataç 1 Sok. No:32 

Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı 

Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden, “Esentepe Mahallesi 

İnönü Caddesi No: 157 Kartal/İSTANBUL” Marmara Afet Yönetim Merkezimizden ve “Türk 

Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA’’ adresindeki Lojistik Direktörlüğü Etimesgut 

Biriminden ücretsiz temin edilebilir. 

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

7 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 4385/1-1 

—— • —— 

ÇEREZ KOLİSİ ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 50.000 adet çerez kolisi alımı kapalı zarf ile 

teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - İhale 09.06.2015 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 09.06.2015 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe 

Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.  

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

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 4396/1-1 
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KAMULAŞTIRMA HİZMETİ ALINACAKTIR 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 2. Bölge Malzeme 

Müdürlüğünden:  

KAMULAŞTIRMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN 2 HARİTA 

MÜHENDİSİ 4 HARİTA TEKNİKERİ 1 ŞOFÖR VE 1 ARACIN 11 AY SÜRE 

ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 

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

İhale Kayıt Numarası : 2015/60090 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Anadolu Bulvarı üzeri Behiçbey YENİMAHALLE/ 

ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 3122111449 - 3122111225 

c) Elektronik Posta Adresi: 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 HARİTA MÜHENDİSİ 4 HARİTA TEKNİKERİ 

1 ŞOFÖR VE 1 BİNEK ARAÇ İLE 

KAMULAŞTIRMA HİZMETLERİNİN 11 AY 

SÜRE İLE YAPILMASI Ayrıntılı bilgiye 

EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 

idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer : TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI  

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 11 (on bir) aydır 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TCDD 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE 

HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU 

TOPLANTI SALONU BEHİÇBEY/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 09.06.2015 - 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

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

ilgili meslek 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 kişiliğinin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
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4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

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

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunularak sağlanabilir. 

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

kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde nitelik ve nicelik bakımından 

benzerlik gösteren kamulaştırma, imar ve kadastro planlarının yapılması ve/veya kamulaştırma 

hizmet işi, benzer iş olarak kabul edilecektir 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

TCDD İŞLETMESİ 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BEHİÇBEY/ 

ANKARA adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP 

üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD İŞLETMESİ 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU BÜROSU BEHİÇBEY/ANKARA adresine 

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

9 - 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. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Diğer hususlar: 

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci 

maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 4397/1-1 
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RESTORASYON KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerine 10.09.2008 tarih ve 

26993 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım 

Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde, 

aynı yönetmeliğin 25. maddesi Gereği “Açık Teklif Yöntemi” ile 30 yıllığına restorasyon karşılığı 

kiraya verilmesi için ihaleye çıkartılmıştır. 

İLİ : Mersin 

İLÇESİ : Akdeniz 

MAHALLE  : Nusratiye 

CİNSİ : Kargir Ortaokul 

YÜZÖLÇÜMÜ (m2) : 2.137,00 m2 

ADA NO : 56 

PARSEL NO : 2 

VAKIFLAR MECLİSİ 

KARARININ TARİHİ : 05.02.2013  

NO’SU : 47-73 

MUHAMMEN BEDEL : 4.502.714,58 TL (Dörtmilyonbeşyüzikibinyediyüzondört TL, 

Ellisekiz kuruş)  

GEÇİCİ TEMİNAT  : 135.081,44 -TL (Yüzotuzbeşbinseksenbir TürkLirası, 

Kırkdört kuruş’dur;  

İHALE TARİHİ VE SAATİ : 01.06.2015 günü Saat 14.00’de 

ASGARİ İSTENENLER : Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış 

Vakıflar Meclisi’nin 05.02.2013 tarih ve 47-73 sayılı kararı ile 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 

20. maddesine istinaden; 

1 - Yüklenicisince tüm masrafları karşılanmak üzere, ilk (3) yıl içerisinde eski eser tescilli 

taşınmaza ait ihtiyaç duyulan rölöveleri güncelleyip yeni verilecek işleve göre restorasyon projesi 

oluşturması, restitüsyon, restorasyon, güçlendirme ve tesisat projelerinin hazırlatılması ile Bölge 

Müdürlüğü, Belediye ve Bölge Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna onaylatılması, 

restorasyonun bitirilerek vakıf kültür varlığının koruma kurulunca verilecek fonksiyon 

doğrultusunda tüm izinlerin alınarak işletmeye açılması, aksi takdirde yapılan sözleşmenin fesh 

edilerek o tarihe kadar yapılmış olan tüm imalatların İdaremize terk ve teberru edilmesi, ödenen 

kira ve yatırılan teminatın İdaremize irad kaydedilmesi, 

2 - 3 yıl proje hazırlanması, gerekli izinlerin alınması ile restorasyon veya onarım süresi, 

10 yıl amorti süresi ve 17 yıl da kar etme (İşletme) süresi olmak üzere toplam 30 yıllığına 

restorasyon veya onarım karşılığı kiralama modeline göre değerlendirilmesi,  

3 - Taşınmazın belediyesince imar uygulamasına tabi tutulması ve 3194 sayılı İmar 

Kanunu gereği kamuya bedelsiz terkini gerekebilecek alan oluşması halinde bedeli ekspertiz 

değeri üzerinden yüklenicisince ödenmesi, bu ve benzer nedenlerle yüklenicisince, işletme 

süresinin uzatılması veya kira bedellerinin düşürülmesine yönelik herhangi bir talebin 

yapılmaması, 

4 - Sözleşmenin imzalanmasını müteakip kira ödemelerinin, 

1’inci yıldan 3’üncü yılın sonuna kadar aylık 2.500.-TL ve sabit kira alınması, 

4’üncü yıl aylık 15.000.-TL kira alınması, 

5’inci yıldan itibaren 30.’uncu yılın sonuna kadar aylık kiranın, her yıl için bir önceki 

yılın aylık kira bedeline, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan “ÜFE” (Oniki aylık 

ortalamalara göre değişim % oranı) oranı dikkate alınarak belirlenecek bedelden kira alınması, 

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

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

kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın idareye terk ve teberru edilmiş sayılması, 
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6 - Sözleşme tarihinden itibaren, restorasyon bitirilip işletmeye açılıncaya kadar 

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

restorasyon sonrasında “imarına uygun” fonksiyonda kullanılması, 

7 - Restorasyon ve yatırımla ilgili her türlü vergi, harç, giderler ve finansmanın 

yüklenicisince karşılanması, 

8 - Sözleşme süresi sonunda eski eser tescilli taşınmazın bakımlı bir şekilde ve bila bedel 

İdarenin tasarrufuna terk edilmesi, 

Şartları doğrultusunda restorasyon karşılığı 30 yıl süreli kira ihalesine çıkarılmıştır. 

İhaleye iştirak edecek istekliler; 

1. İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı Serkan Apt. 

No: 51/B Seyhan/ADANA adresinde bulunan Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ndeki toplantı 

salonunda toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

2. Şartname ve tüm ekleri saat 09:30 ile 12:00 ve 13:30 ile 17:00 saatleri arasında Çınarlı 

Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı Serkan Apt. No: 51/B Seyhan/ADANA adresinde bulunan Adana 

Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülebilecektir ve 350 TL şartname bedeli Adana 

Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün T.C Vakıflar Bankası Adana Şubesinde bulunan TR 

150001500158007273699678 nolu bankomat hesabına yatırılması ile temin edilebilecektir. 

3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 01.06.2015 günü Saat 

14.00’e. kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında 

dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.  

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.  

a) İç zarf, (Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır) 

b) Kanuni ikametgah belgesini vermesi, (2015 yılında alınmış) (Şirketlerde bu belge 

aranmayacaktır) 

c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi,  

d) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar 

Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. (2015 yılında alınmış)  

e) Noter tasdikli imza sirkülerini vermesi.  

f) İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekâletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza sirkülerini vermesi (2015 yılı 

tasdikli).  

g) Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğine uygun Noter tasdikli ortak girişim 

beyannamesini vermesi.(İhale dokümanı EK-1) 

h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi. (İhale dokümanı EK-2) 

ı) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu 

olmadığına dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi. 

i) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir Adana Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü’nden temin edilecek gördü belgesi.( İhale dokümanı EK-3) 

j) 135.081,44 -TL tutarında Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün T.C. Vakıflar Bankası 

Adana Şubesinde bulunan TR 150001500158007273699678 nolu bankomat hesabına yatırılmış 

(işin adının açıkça belirtilmiş olduğu) geçici teminat banka dekontu veya Adana Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü adına (İhale dokümanı Ek-4) örnek forma göre alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici 

teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) (İsteklinin Ortak Girişim olması halinde 

toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından 

karşılanabilir)  
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k) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b, c, d, e, f, h, i, j) bentlerinde 

belirtilen belgeleri vermek zorundadır.  

l) Şartnamedeki (İhale dokümanı EK-5) örnek forma uygun olarak; teknik personel 

taahhütnamesi. 

m) Mali durumunu gösterir muhammen bedelin asgari %10'u kadar kullanılmamış nakit 

kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini, ya da serbest mevduatını gösterir yerli ve 

yabancı bankalardan alınacak Banka Referans mektubu ile Genel Müdürlük teyit yazısı. 

Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliklerin d, e ve f bentlerinde istenen belgeleri, bu 

tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca 

onaylatmış olması gerekir.( İhale dokümanı EK-6) 

n) İhale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi. 

İsteklilerin iş deneyim belgesine sahip olmamaları veya restorasyonu alt yüklenicilere 

yaptırmaları halinde, restorasyon konusunda yeterli deneyime ve iş deneyim belgesine sahip alt 

yüklenicilere yaptıracaklarına dair taahhütname.( İhale dokümanı EK-7) 

5. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

6. İşbu ilana ait ilan bedelleri dâhil tüm giderler (ihale karar pulu) sözleşme esnasında 

defaten istekli tarafından ödenecektir. 

İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. 

İlan olunur. 4238/1-1 

—— • —— 

1 AD. DEMİRYOLU EKSKAVATÖRÜ, 2 AD. PALETLİ EKSKAVATÖR VE 2 AD. 

KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KİRALANMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2015/58504 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0 216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi  : 0 216 337 82 14 

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı: TCDD 1. Bölge yol Bakım Onarım Müdürlüklerinin 

sorumluluk sahalarındaki muhtelif yerlerde kullanılmak üzere 1 Ad. Demiryolu ekskavatörü, 

2 Ad. Paletli ekskavatör ve 2 Ad. Kazıyıcı - yükleyici kiralanması işi. 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 29.05.2015. T. Saat :14.30’da yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa 

İSTANBUL’a 29.05.2015 Saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle 

temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az%3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 4305/1-1 
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1 ADET 5 EKSENLİ İŞLEME MERKEZİ SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

5 Eksenli İşleme Merkezi alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) 

bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 

sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2014/61484 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 

c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet 5 Eksenli İşleme Merkezi Alımı 

b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 150 (Yüzelli) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 28.05.2014 Perşembe günü, saat:14:45 

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; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

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; 

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, 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, 
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4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1 - İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın 

alınabilir. 

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

8 - Teklifler 28/05/2014 Perşembe günü, saat 14:45’e kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 

13 - İhalemiz 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 4393/1-1 
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1 ADET 3D PRİNTER SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

3D Printer alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici  

4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2014/61475 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 

c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet 3D Printer Alımı 

b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 75 (Yetmişbeş) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 28.05.2014 Perşembe günü, saat: 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

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; 

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, 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, 
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4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1 - İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın 

alınabilir. 

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

8 - Teklifler 28/05/2014 Perşembe günü, saat 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 

13 - İhalemiz 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 4394/1-1 
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1 ADET -152 ºC DERİN DONDURUCU VE 1 ADET FLOUROANALYZER 

OKUYUCU CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

-152 ºC Derin Dondurucu ve Flouroanalyzer Okuyucu Cihazı alımı işi, 4734 sayılı Kamu 

ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca 

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

İhale kayıt numarası : 2015/61466 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 

c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet - 152 ºC Derin Dondurucu ve 1 Adet Flouroanalyzer 

Okuyucu Cihazı Alımı 

b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 75 (Yetmişbeş) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 27.05.2015 Çarşamba günü, saat: 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

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; 

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, 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, 
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4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1 - İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın 

alınabilir.  

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

8 - Teklifler 27/05/2015 Çarşamba günü, saat 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

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

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 

13 - İhalemiz 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 4395/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Çankırı Yakınkent OSB alanına ait yol, 

içmesuyu, telekom, kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi, 

birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek 

suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Kırkevler Mah. Özel İdare Ek Binası Kat: 1 ÇANKIRI  

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çankırı Yakınkent OSB 1. etap 387,50 hektarlık alana 

ait yol, içmesuyu, telekom, kanalizasyon ve yağmursuyu 

inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : ÇANKIRI 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 31/10/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2015 B.F. ile) : 33.478.764.-TL. 

f) Geçici Teminatı : 2.343.513,48 -TL. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 

No: 154    8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 09/06/2015 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 

konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 

b - Anahtar Teknik Personel 

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 

adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar 

teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.  
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6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.  

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 

İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör ( yd3 ‘lük 100 HP ), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton 

statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

İ) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen 

veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez.  

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul 

edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya 

Kırkevler Mah. Özel İdare Ek Binası Kat: 1 ÇANKIRI adreslerinde görülebilir veya 500.- TL 

karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

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

günü olmalıdır.  

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 4357/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547 

sayılı Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümleri 

ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Yönergesi 

uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr 

internet adresinde yer almaktadır. 

 

Birimi Bölümü 

Anabilim 

Dalı 

Kadro 

Ünvanı Drc. Adet Açıklamalar 

Mühendislik 

Fak. 

İnşaat 

Mühendisliği 
 Prof. Dr. 1 1 

Akışkanlar 

mekaniği alanında 

çalışmalar yapmış 

olmak. 

Mühendislik 

Fak. 

İnşaat 

Mühendisliği 
 

Yrd. Doç. 

Dr. 
4 1 

Düşük ve orta 

yükseklikteki 

betonarme binalar 

üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. 

Mühendislik 

Fak. 

Harita 

Mühendisliği 
 Doç. Dr. 3 1 

Arazi yönetimi 

alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Mühendislik 

Fak. 

İmalat 

Mühendisliği 
 

Yrd. Doç. 

Dr. 
5 1 

Yeniden üretim 

alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Fen Edebiyat 

Fak. 
Kimya Fizikokimya Prof. Dr. 1 1 

Korozyon ve ligand 

adsorpsiyon 

alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Fen Edebiyat 

Fak. 
Kimya 

Organik 

Kimya 
Doç. Dr. 3 1 

Asimetrik sentez 

alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Fen Edebiyat 

Fak. 
Biyoloji Botanik Prof. Dr. 1 1 

Bitki ekolojisi ve 

toprak biyolojisi 

alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

İ.İ.B.F. 
Yönetim Bilişim 

Sistemleri 

Yönetim ve 

Bilişim 

Sistemleri 

Yrd. Doç. 

Dr. 
5 1 

Yapay sinir ağları 

konusunda 

çalışmalar yapmış 

olmak. 

İlahiyat Fak. 
Felsefe ve Din 

Bilimleri 

İslam 

Felsefesi 

Yrd. Doç. 

Dr. 
5 1 

Türk düşünce tarihi 

üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. 
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MEF Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne, 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda 

uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün 

görev yapacak bir adet Yard. Doç. alınacaktır. 

İstenen Belgeler: 

- Çalışma alanlarını belirten dilekçe, 

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,  

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,  

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,  

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri  

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki 3 koşuldan en az birini sağladığını 

gösteren belge; 

• KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının birinden 100 tam puan üzerinden en az 80 puan veya 

eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan; bu puan muadili bir puan almış 

olmak,  

• Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim üyesinin ana dili olması, 

• Lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini bu dilin ana dili olarak konuşulduğu 

ülkede ya da Türkiye'deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda 

tamamlamış olmak. 

Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde 

hazırlayacakları, (dört) takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. 

Adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesi (b) fıkrasının 2.bendi gereğince, yapılacak 

Yabancı Dil (İngilizce) Sınavına alınacaklardır. Yabancı Dil Sınav tarihi Üniversitemizin erişim 

sayfasında duyurulacaktır. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış 

denkliğinin olması şarttır. 

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde aşağıda belirtilen 

adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar 

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

başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İlan edilen kadrolar daimi statüde olup tam zamanlıdır. 

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ  

Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 4   34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul 

Tel: 0212 395 36 00   Faks: 0212 395 36 92 E-Posta: mef@mef.edu.tr 

MEF ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

BÖLÜM UNVAN ADET AÇIKLAMA 

Finans Bankacılık 

ve Sigortacılık 

Yardımcı 

Doçent 
1 

İşletme veya İktisat alanında doktora 

derecesi olmak, Bankacılık ve Finans 

alanında en az 10 yıllık iş deneyimi olmak 

ve bu alanda yayınları olmak. 

 4330/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Dursun Ali Yıldırım Emine Yıldırım Vakfı 

VAKFEDENLER: Emine YILDIRIM 

VAKFIN İKAMETGAHI: TRABZON 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Of Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/04/2015 tarihinde kesinleşen 12/06/2013 tarih ve 

E:2011/362, K:2013/229 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Türkiye’nin ilmi, sosyal, dini, sağlık hizmetleri alanlarında katkıda 

bulunmak, bu konularda insanlara hizmet vermek gayesiyle kurulmuş olup, bu maksatla, vakfın 

mevcut ve temin edilecek mal varlığı ile milli ve manevi değerlere bağlı yetenekli gençleri ve her 

derecede tahsil imkânı hazırlamak, ahlaklı, faziletli vatandaşlar yetiştirmek. Cami ve Sağlık Ocağı 

inşa etmek, buralarda insanların dini ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak, yemekhane, kütüphane, 

araştırma merkezi, konferans salonu, misafirhane inşa ve tesis etmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Trabzon İli, Hayrat İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 4 pafta, 358 

parselde kayıtlı, üzerinde tarla, fındık bahçesi ve misafir evinin bulunduğu 9.370 m2’lik taşınmaz, 

750,00 - TL (Yedi Yüz Elli Türk Lirası) nakit. 

YÖNETİM KURULU: 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı Türkiye Diyanet Vakfı’na devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 4399/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Milas Eğitim Vakfı. 

VAKFEDENLER: Tolga Ahmet Bozdağ, Güner Apaydın, Ramazan Maden, Doğan 

Güneş, Arif Danacı, İrfan Keloğlu, Hatice Deniz, Şükran Camız, Yusuf Camız. 

VAKFIN İKAMETGAHI: Milas/Muğla 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Milas 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.04.2015 tarihinde kesinleşen 13/01/2015 tarih 

ve E: 2013/759, K: 2015/15 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Milli, manevi, tarihi, dini, kültürel değerlerine bağlı, araştırıcı, ahlaklı 

ve yüksek karakterli ilim adamları yetiştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Muğla İli, Milas İlçesi, İsmet paşa Mahallesi, S - D Pafta, 277 

Ada, 17 nolu parselde kayıtlı iki katlı kargir bina. 5.000.00 TL nakit. 

YÖNETİM KURULU: Güner Apaydın, Ahmet Bozdağ, Arif Danacı, Doğan Güneş, 

Ramazan Maden. 
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VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi 

bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan malvarlığı merkezi Nazilli de 

bulunan Nazilli Kültür ve Eğitim Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 4400/1-1 

————— 

Bilecik İli Çevre Koruma Vakfı, Bilecik 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/04/2015 

tarihinde kesinleşen, 26/02/2015 tarih ve E: 2014/447, K: 2015/61 sayılı kararına istinaden 

dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 4401/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Türkmen Alevi Bektaşi Yardımlaşma Araştırma Eğitim Kültür Vakfı 

(TÜRKMEN ALEVİ BEKTAŞİ VAKFI) 

VAKFEDENLER: Özdemir ÖZDEMİR, Mehmet Ali ŞAHİN, Ercüment MIHALİOĞLU, 

Sema MIHALİOĞLU, Birdane Özlem ÖZDEMİR 

VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/04/2015 tarihinde kesinleşen 13/03/2015 

tarihli ve E: 2014/640, K: 2015/124 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Türkiye, diğer Türk Cumhuriyetleri, Türkiye dışındaki Türk 

azınlıkları ile akraba topluluklarının, Alevi - Bektaşilerin bulunduğu ülkelerde, Balkanlarda, 

Avrupa'da, Arap ülkeleri, Ortadoğu ve Afrika'da, Alevi - Bektaşi kültürünün, felsefesinin 

unutulmaması, yaşatılması, yeni nesillere aktarılması ve burada yaşayanlara maddi ve manevi 

destek sağlamak, Alevi - Bektaşilik ile ilgili folklor, inanç, eğitim ve sanat araştırmaları ile 

kültürel etkinlikler ve çalışmalar yapmak, cem evi yapmak-yaptırmak, açılmış olanların onarımını 

yapmak ve yaşatmak, toplum sağlığıyla ilgili çalışmalar yapmak, zor koşullarda yaşayanlara 

maddi ve manevi destek vermek, taziye merasimlerini düzenlemek, muhtaç aileler ve fertlere her 

türlü yardımda bulunmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000.-(ellibin) TL nakit. 

YÖNETİM KURULU: Özdemir ÖZDEMİR, Mehmet Ali ŞAHİN, Ercüment 

MIHALİOĞLU, Sema MIHALİOĞLU 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi 

bir sebeple sona ermesi halinde borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları vakfın 

kurucularının yasal varislerine devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 4402/1-1 
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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

YÖNETMELİKLER

— Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Giresun Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— Giresun Üniversitesi Türk İslam Sanatları ve Mimarisi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi, Araştırma ve Uygulama

Merkezi Yönetmeliği (OYDEM)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına 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

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. 


