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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YÖRÜK KÜLTÜRÜ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesine bağlı olarak kurulan
Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü  Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yörük Kültürü  Uygulama ve Araştırma  Merkezinin
amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (YÖRKAM): Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,



c) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Antalya ve çevresinde yaşayan halkın büyük bir kısmının Yörük olması nedeniyle

bölge halkının yaşam tarzını ve kültürünü akademik düzeyde araştırmak, incelemek ve bu ko-
nuda eserler vermek,

b) Yörük kültürünü oluşturan temel etken ve etmenleri araştırmak, kaybolmaya yüz tut-
muş bu kültürü bilimsel anlamda desteklemek,

c) Göçebe yaşam tarzından son yüzyılda yarı yerleşik veya yerleşik hayata geçmiş bu
kültürü ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtmak,

ç) Yörük kültürünün etkileşim içinde olduğu uzak-yakın kültürlerle ilişkilerini araştır-
mak ve var olan ilişkileri geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak,

d) Yörük kültürünün yerleşik hayata geçişle birlikte uğradığı değişimleri ve günümüzde
hala göçebe hayata devam eden konargöçerlerin sosyo-kültürel yapılarını yerinde incelemek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, 
b) Çalışma alanlarıyla ilgili konularda, festival, konferans, panel, seminer, sempozyum,

kongre ve benzeri bilimsel ve kültürel etkinliklerde bulunmak, 
c) Var olan yerel ve ulusal kitle iletişim araçlarında Yörüklerle ilgili programlar düzen-

lemesine katkıda bulunmak, bilimsel danışmanlık yapmak, 
ç) Yörükler ile ilgili bülten, dergi, bilimsel dergi, kitap gibi sürekli yayın etkinlikleri

yapmak, 
d) Yörük kültürü ile ilgili yurt içi ve yurt dışı projeler yapmak, yapılan projelere ortak

olmak,
e) Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak, 
f) Antalya ve çevresinde yaşayan göçebe Yörüklerin tarihi, sosyolojisi, folklorü ve ben-

zeri alanlarda araştırmalar yapmak,
g) Toroslar ile ilgili özel bir çalışma yürütüp, bölgedeki konargöçer Yörüklerin izlerini

sürmek, göç yollarını tespit etmek,
ğ) Oğuz Boylarının Anadolu’ya yayılmış olan aşiretlerin tespiti ve sosyo-kültürel yapısı

ile ilgili çalışmalar yapmak,
h)  Dünyada Yörük kültürü ile benzer başkaca kültürlerin araştırmasını yapmak, ortak

yönlerini ve farklılıklarını tespit etmek,
ı)  Yerleşik hayata geçmiş Yörüklerde değişen ve değişmeyen hallerin tespitini yap-

mak,
i) Benzer çalışma alanlarına giren konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde

akademik çalışma ve/veya projeler hazırlamak ve yürütmek. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür, 
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; merkezin Yörükler ile ilgili çalışmalarıyla temayüz etmiş öğ-

retim elemanları ile eğitim, sosyoloji, halk edebiyatı, güzel sanatlar ve sosyal bilimler alanında
görev yapan ve Merkezin faaliyet konularında Merkezin amacına uygun çalışmaları bulunan
öğretim elemanları arasından Rektör tarafından seçilerek 3 yıllık bir süre için görevlendirilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ara-
sından en az bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.
Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdürün görevlendirdiği müdür
yardımcısı, müdür yardımcılarının bulunmadığı durumlarda ise Yönetim Kurulu üyeleri ara-
sından Müdür tarafından önerilen birisi vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,
b) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektöre sunmak,
c) Merkezin ihtiyaç duyduğu yazılım, donanım, kırtasiye, tefrişat, sarf malzemeleri ve

benzeri ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygula-

mak,
d)  Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezler ile işbirliği yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu Müdür dâhil beş üyeden oluşur. Müdür, Yönetim

Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün önereceği, Yö-
rükler ile ilgili çalışmalarıyla temayüz etmiş öğretim elemanları ile eğitim, sosyoloji, halk ede-
biyatı, güzel sanatlar ve sosyal bilimler alanında görev yapan ve Merkezin faaliyet konularında
Merkezin amacına uygun çalışmaları bulunan öğretim elemanlarından oluşan iki misli aday
arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolmadan ayrılanların ya da altı aydan uzun
süre Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, bu süreyi doldurmak üzere yeniden seçim
yapılır. Seçilen üye önceki üyenin görev süresini tamamlar. Yönetim Kurulu ayda bir kere, ay-
rıca Müdür tarafından gerek duyulan durumlarda çoğunluk sağlanarak toplanır. Kararlar oy-
çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu iki oy kabul edilir. 

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, 
b) Merkezin yıllık etkinlik raporunu hazırlamak, 
c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel ve kültürel çalışma gruplarını kurmak, 
ç) Araştırma ve uygulama projelerini, eğitim programlarını planlamak ve değerlendir-

mek, 
d) Çeşitli kişi ve kuruluşlarla yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek, 
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e) Merkezde görevlendirilecek akademik, idari ve teknik personelin seçimini yapmak, 
f) Yörüklere veya Yörük kültürüne üstün hizmet vermiş kimselere ödüller vererek bu

alandaki çalışmaları ve çalışanları özendirmek, 
g) 6 ncı maddede belirtilen diğer faaliyet alanlarından yetki alanına giren konularda

karar vermek. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı; 2547 sayılı

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

(2) Merkezde, ihtiyaç duyulan durumlarda öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı mad-
desinin 11 inci fıkrasına göre kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilir.

Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2013 tarihli ve 28776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes
Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (r) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“h) Hasta Güvenliği Kurulu.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/9/2013 28776

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 22/12/2013 28859

2- 6/7/2014 29052

3- 6/12/2014 29197
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Erciyes Üniversitesinden:
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (ERSEM) 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/2001 tarihli ve 24419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes
Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – ERSEM amaçları doğrultusunda kişilere, kamuya ve özel sektöre, ulusal
ve uluslararası kuruluşlara ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti verir; eğitim prog-
ramları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenler ve mesleki yeterlilik sınavı ile belgelendirme
hizmetlerini yürüterek bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür. 

—— • ——
Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/9/2012 tarihli ve 28425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe
Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin do-
kuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) 2013-2014 öğretim yılından itibaren öğrenime başlayan öğrenciler sadece AKTS’ye
tabidirler. Bu öğrenciler birinci ve ikinci yarıyıl en fazla 30 AKTS kredili, üçüncü yarıyıldan
itibaren lisans öğrencileri en fazla 42 AKTS kredili ders alabilirler. Öğrenciler, iki yıllık prog-
ramlarda üçüncü yarıyıldan, dört yıllık programlarda yedinci yarıyıldan, beş yıllık programlarda
dokuzuncu yarıyıldan itibaren en fazla 48 AKTS kredili ders alabilirler. Ancak, mezuniyetine
60 AKTS’lik dersi kalan diğer dönem öğrencileri de ilgili akademik birimin yönetim kurulu
kararıyla 48 AKTS’yi geçmemek üzere ders alabilirler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/9/2012 28425

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 16/11/2012 28469

2- 17/2/2013 28562

3- 12/5/2013 28645

4- 23/5/2013 28655

5- 24/9/2013 28775

6- 6/11/2013 28813

7- 9/3/2014 28936

8- 11/10/2014 29142

9- 10/8/2015 29441

10- 6/6/2016 29734
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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinden:

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Uy-
gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının 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) Merkez (29 Mayıs PAMER): İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Mütevelli Heyeti: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) Rektör: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu:  Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; psikoloji alanının değişik dallarında araştırma,
inceleme ve uygulamalar yaparak bu alanda çalışan profesyonellerin ve öğrencilerin bilimsel
açıdan gelişmelerine destek sağlamak; Üniversite dışında ve gerektiğinde Üniversite bünye-
sinde psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kişilere psikoterapi hizmetleri vermek; koruyucu ruh
sağlığını ve psikolojik sağlığı destekleyecek eğitim programları, kurs, seminer, çalıştay, ulusal
ve uluslararası toplantılar düzenleme, danışmanlık ve proje hizmetleri verme, yayınlar yapma
gibi faaliyetlerde bulunarak Üniversitenin kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları
ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine, toplumun eğitim ve kültür düzeyinin
yükselmesine, bireysel ve toplumsal sorunların çözülmesine ve ülke kalkınmasına katkıda bu-
lunmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
a) Psikoloji alanının bütün dallarında araştırma ve inceleme yapmak ve projeler yürüt-

mek,
b) Başta uluslararası olmak üzere, öğretim üyesi ve lisansüstü düzeyde öğrenci değişi-

mine destek sağlamak,
c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak projeler gerçek-

leştirmek,
ç) Kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan

gelen talepler doğrultusunda araştırmalar yapmak, eğitimler vermek ve danışmanlık hizmetleri
sunmak, 

d) Psikoloji alanında çalışan profesyonellere ve öğrencilere yönelik çeşitli eğitim prog-
ramları düzenlemek, öğrencilere staj ve süpervizyon altında uygulama yapma imkanı sağlamak, 

e) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar, kurslar ve eğitim programları dü-
zenlemek,

f) Merkez bünyesinde yürütülen araştırmalardan elde edilen verileri yayınlamak,
g) Merkezin amaçları çerçevesinde halka yönelik bilgilendirme ve müdahale program-

ları düzenlemek,
ğ) Psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kişilere psikoterapi ve danışmanlık hizmeti ver-

mek,
h) Özel eğitime ihtiyaç duyan engelli ve ailelerine yönelik danışmanlık ve eğitim hiz-

metleri vermek,
ı) Merkezce düzenlenen programlara katılanlara Üniversitenin yetkili organlarınca be-

lirlenen kurallara göre belge vermek,
i) Merkezin amaçları kapsamında Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uygun

görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

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 Üniversitenin öğretim elemanları veya Üni-
versite dışından en az lisans mezunu kişiler arasından iki yıl için görevlendirilir. Aynı nitelikleri
taşıyan bir kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlen-
dirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer. Müdür, görev-
lendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, geçici olarak görevinden ayrılması halinde ye-
rine Müdür Yardımcısını veya Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır ve Rektörlüğe
yazılı olarak bildirir.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının ilgili mevzuat hükümlerine göre ve düzenli olarak
yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,
c) Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile muham-

men bütçesini hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen
şeklini Rektörün onayına sunmak, yıl içinde Merkezin faaliyet, plan, program ve bütçesinde
yapılacak değişiklikleri aynı usulle yapmak,

ç) Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait yılsonu faaliyet raporunu hazırlayıp Yöne-
tim Kuruluna  sunmak ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen şeklini Rektörün onayına
sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Üniversitenin de-

vamlı statüdeki öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek üç üye olmak
üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim
Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez salt çoğunlukla top-
lanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde
çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür tarafından hazırlanan gündem maddeleri görüşüp karara
bağlanır. 

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yıllık faa-

liyet plan ve programı ile muhammen bütçesini karara bağlamak,
b) Yıl içinde faaliyet planı, program ve bütçesinde önemli değişiklik yapılması gerek-

tiğinde Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak,
c) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik dü-

zeyini arttırıcı önerilerde bulunmak,
ç) Merkez bünyesinde birimler veya çalışma grupları oluşturulması için Rektörlüğe

öneride bulunmak ve uygun görülmesi halinde bunlar arasında gerekli koordinasyonun sağ-
lanması konusunda kararlar almak,

d) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yılsonu
faaliyet raporunu karara bağlamak,

e) Eğitim programları sonunda verilecek belgelere ilişkin esasları Senatoya önermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üze-

rine veya doğrudan 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlen-
dirilen personelce karşılanır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Ankara 27 Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Ankara 27 Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/212 Esas sayılı dosyasında 21/04/2016 tarihli 

ve 2015/212-265 karar sayılı ilamı uyarınca sanık Ankara ili Polatlı ilçesi Sarıhalil Köyü 

nüfusuna kayıtlı Ahmet kızı 1975 doğumlu FUNDA ÖZ hakkında mahkememizce verilen 

2013/1333 esas 2014/362 karar sayılı 03/04/2014 tarihli tedavi ve denetimli serbestlik kararının 

aynen infazına karar verildiği, ancak sanığın gıyabında verilen iĢ bu kararın sanığa tebliğ 

edilemediği, tüm aramalara rağmen adresinin de tespit edilemediğinden kararın ilanen tebliğine 

karar verilmekle, 

Kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ 

sayılacağı ve tebliğden itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek veya 

zabıt katibine bir beyanda bulunmak suretiyle karar yönünden Yargıtay nezdinde temyiz 

edilebileceği, aynı süre içerisinde temyiz dilekçesine karĢı beyanda bulunabileceği, 7 günlük süre 

sonunda dosyanın temyiz istemi nedeniyle Yargıtaya gönderileceği ilanen tebliğ olunur. 

 9898 

—— • —— 

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2006/44  

KARAR NO : 2016/482  

Transit rejimi kurallarına aykırılık (mülga) suçundan sanık Bulgaristan uyruklu, Alenov 

ve Naciye oğlu, 09/01/1981 Yambol doğumlu. Bulgaristan-Yambol nüfusunda kayıtlı olup halen 

Dabilino No: 9 - Yambol - Bulgaristan adresinde oturur AHIL ALENOV KARPACHEV 

hakkında; kaçakçılık suçunu iĢlediği iddiasıyla eylemine uyan 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 

Kanununun 3, 4 maddeleri uyarınca kamu davası açılmıĢ ise de; sanıkla ilgili usulüne uygun adli 

arama kararı olmadan sigaraların ele geçirildiği, bu bağlamda elde edilen delilin sanık aleyhine 

kullanılamayacağı, yüklenen suçun sanık tarafından iĢlendiği sabit olmadığından sanığın 

CMK'nun 223/2-e maddesi uyarınca BERAATĠNE, Sanıklardan ele geçirilen ve toplamı kaçak 

eĢyaya mahsus tespit varakasında yazılı eĢyaların bizzat müsadereye tabi olması nedeniyle 5607 

sayılı yasanın 13. Maddesinin atfı ile TCK 54/4 maddesi gereğince MÜSADERESĠNE, El 

konulan nakil vasıtası (Y8623BB plakalı) karar gereği müsadere edilmemesine, sahibine iadesine, 

tasfiyesi halinde bedelinin sanığa iadesine, Adli emanetin 2005/1086 sırasında kayıtlı satıĢ 

fiĢlerinin dosyada delil olarak saklanmasına, Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına 

dair verilen hükmün tebligat ve yazıĢmalara rağmen sanık ANTON DANAILOV GEORGIEV'e 

tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

3 - Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek 

üzere baĢka bir yerdeki Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine 

yapılacak müracaat üzerine düzenlenen tutanakla Ġstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf 

yasa yoluna baĢvurabileceğine, 

4 - Ġlan masrafının kamu üzerinde bırakılmasına, ilanın bir suretinin Mahkeme ilan 

tahtasında 1 ay süre ile ilanına karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 9972 
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Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/532 

Karar No : 2015/198 

Marka Hakkına Tecavüz (5833 sayılı Kanunla değiĢik) suçundan Mahkememizin 

yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 05/05/2015 tarihli ilamı ile 61A/1 maddesi gereğince 5 

YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERĠ BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan 

Stefan ve Maria kızı, 19/10/1970 doğumlu, Romanya uyruklu ANCA CRISTINA DUMITRU tüm 

aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 9869 

————— 

Esas No : 2014/47 

Karar No : 2015/484 

Marka Hakkına Tecavüz (5833 sayılı Kanunla değiĢik) suçundan Mahkememizin 

yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 20/10/2015 tarihli ilamı ile 61A/1 maddesi gereğince 5 yıl 

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırak. Ned. Dnt. Ser. (CMK231/8) cezası ile cezalandırılan 

Gheorge ve Sılvıa kızı 08/06/1971 doğumlu Romanya uyruklu DANIELA BRASOVEANU tüm 

aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 9870 

—— • —— 

Edirne 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/70 

Karar No : 2016/339 

Göçmen Kaçakçılığı suçundan sanık Refat ve Raziye oğlu, 01/01/1995 Afganistan 

doğumlu, olup halen Fatih/Ġstanbul Aksaray Kasım Cami'nin karĢısındaki internet kafenin 

üzerinde oturur, REFAT REHMAN hakkında mahkememizce sanığın 5237 Sayılı Türk Ceza 

Kanununun 79/1-b, 62, 52/2, 52/4, 53/l-a, d, c, e, maddeleri uyarınca 3 YIL, 4 AY HAPĠS VE 

2.000.TL ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA iĢ bu karara karĢı sanık Refat 

Rehman’ın yokluğunda, kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek 

bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek sureti ile zabıt katibine yapılacak bir beyanla Yargıtay’da 

temyiz edilebileceği bu süre içerisinde temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleĢeceği’ne dair 

verilen hüküm tebligatlara yazıĢmalara rağmen sanık REFAT REHMAN’a tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

3 - Ġlan masrafının sanıktan tahsiline, ilanın bir suretinin Mahkeme ilan tahtasında 1 ay 

süre ile ilanına karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 9871 
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Kahramanmaraş 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/413 

Suç ĠĢlemek Amacıyla KurulmuĢ Olan Örgüte Üye Olma suçundan sanık Mustafa ve 

Gazal oğlu, 01/01/1970 doğumlu Çetin ĠLGEZDĠ hakkında mahkememizce verilen 13/01/2016 

tarih ve 2012/413 esas, 2016/4 karar sayılı gerekçeli kararın sanıkla ilgili kısımları iki suret ve 

onaylı olarak ekte gönderilmiĢ olup, sanığın TCK nın 220/2, 62/1, CMK 231/5 maddeleri 

uyarınca neticeten verilen 1 yıl hapis cezasının 5 yıl süreyle hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına karar verildiği, sanığın tüm aramalara rağmen bulunamadığından kararın adı 

geçenle ilgili hüküm fıkrasının Resmi Gazete’de ilan edilmesi gerektiği anlaĢılmıĢtır. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun gereğince ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğ 

edilmiĢ sayılacağı, sanığa ve ilgililere ilan olunur. 9970 

—— • —— 

Erzincan 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/814 

Karar No : 2016/159 

4733 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 11/03/2016 tarihli ilamı ile 8/4 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPĠS, 80 TL ADLĠ 

PARA, ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK (53/l-a-c (altsoy 

hariç)-d-e), MÜKERRĠRLERE ÖZGÜ DENETĠMLĠ SERBESTLĠK (TCK 58/7)-SÜRESĠZ 

cezası ile cezalandırılan Abdullah ve AyĢe oğlu, 01/06/1970 doğumlu, Karaman, Ermenek, 

AĢağıçağlar mah/köy nüfusuna kayıtlı OĞUZ BALLI tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, 

gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize dilekçe ile baĢvurarak veya zabıt 

katibine beyanda bulunmak suretiyle zabta geçirilerek Yargıta temyiz edebileceği, temyiz 

etmediği takdirde hükmün kesinleĢeceği ilanen tebliğ olunur. 9973 

—— • —— 

Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/296 

Karar No : 2015/721 

MüĢteki : ELIZAVETA ERDINCH Viktor ve Evgeniya kızı, 1988 Moskova 

doğumlu, 

Sanık : APTI KADYROV, Vaha ve Asia oğlu, 28/07/1980 USSR doğumlu. 

Pasaport No:72 1135858 

Suç : Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı 

Suç Tarihi : 07/06/2015 

Suç Yeri : ANTALYA/KEMER 

Karar Tarihi : 03/l1/2015 

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık APTI KADYROV hakkında Sarkıntılık 

Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı suçundan mahkememize açılan kamu davasının yapılan 

yargılama sonucunda; sanık hakkında üzerine atılı suçtan DüĢme kararı verildiği, sanık 

bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince hükmün sanığa ilan 

suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı 

takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 9974 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Eskişehir PTT Başmüdürlüğünden: 

1 - Posta ve Telgraf TeĢkilatı A.ġ. EskiĢehir PTT BaĢmüdürlüğünün mülkiyetinde 

EskiĢehir Ġli Sivrihisar Ġlçesi, Hızırbey Mahallesi EskiĢehir Asfaltı sokağında bulunan, tapuda 29 

28 ġ-C pafta, 332 ada, 125 parsel nolu 2244,00 m² mesahalı arsa ve üzerinde bulunan bahçeli 

kargir Sivrihisar PTT Hizmet Binası mevcut haliyle kapalı zarf artırma usulü ile satıĢa 

çıkarılmıĢtır. 

2 - Ġhalenin yapılacağı yer: EskiĢehir PTT BaĢmüdürlüğü Arifiye Mah. 2 Eylül Caddesi 

PTT Çıkmazı Sokak No:9/A 26102 Odunpazarı- -ESKĠġEHĠR adresinde olup,  

Telefon no: 0 (222) 230 13 63, Fax: 0 (222) 221 22 07 dir. 

3 - Ġhale konusu taĢınmaza ait ihale Ģartnamesi çalıĢma saatleri içerisinde EskiĢehir PTT 

BaĢmüdürlüğü Yapı ve Teknik ĠĢler Müdürlüğü 123 nolu odada incelenebilecek ve 30,00.-TL 

karĢılığı temin edilebilecektir. 

4 - Ġsteklilerin ihaleye iĢtirak edebilmeleri için ihale baĢlangıç saatine kadar verecekleri 

teklif mektubu ile birlikte 35.400,00-TL (OtuzBeĢBinDörtYüz Türk Lirası)’lik geçici teminat 

makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte); ihale dokümanının satın alındığına dair 

belge, ikametgâh senedi; tebligat için adres beyanı; gerçek kiĢi olması halinde nüfus cüzdanı 

örneği, tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye 

iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge 

aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza 

sirküleri (gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kiĢi olması halinde, Ģirket 

ortaklarının hisse durumlarını ve Ģirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret 

Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri.); 

vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin noter tasdikli vekâletnamesi ile 

noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı Ģartname ile birlikte en geç ihale günü 

11.01.2017 saat 10.30’a kadar EskiĢehir PTT BaĢmüdürlüğü Yapı ve Teknik ĠĢler Müdürlüğüne 

(Arifiye Mahallesi 2 Eylül Caddesi PTT Çıkmazı Sokak No: 9/A 26102 Odunpazarı-ESKĠġEHĠR) 

teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir. 

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

6 - TaĢınmaz satıĢı ile ilgili ihale 11.01.2017 ÇarĢamba günü saat 10.30’da EskiĢehir PTT 

BaĢmüdürlüğü 2. Kat toplantı salonunda yapılacaktır.  

7 - TaĢınmaz malın tahmin edilen bedeli 1.180.000,00-TL (BirMilyonYüzSeksenBin Türk 

Lirası) olup, geçici teminat miktarı 35.400,00-TL (OtuzBeĢBinDörtYüz Türk Lirası) dır. 

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

SatıĢtan doğacak giderler (satıĢ iĢlemleri ve bu iĢlemler sırasında düzenlenen belgeler ile 

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

9 - SatıĢa konu gayrimenkullerin 2007 deprem yönetmeliği sonrası güçlendirmesi 

yapılmamıĢtır. Ġstekliler teklif vermekle bu durumu bildiğini ve kabul ettiğini beyan etmiĢ 

sayılırlar. 

10 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp 

yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 10674/1-1 
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GAYRĠMENKUL SATILACAKTIR 

Avcılar Belediye Başkanlığından: 

ĠHALENĠN KONUSU: 1 - AĢağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Avcılar Üniversite 

Mahallesi 4 pafta 18982 parsel sayılı 256.00 m2 alanlı taĢınmaz 2.432.000,00 TL, muhammen 

bedelle; 18983 parsel sayılı 275.00 m2 alanlı Belediyemiz malı taĢınmazlar 2.612.500,00 TL 

muhammen bedelle, (Bu satıĢından doğacak tapu harç, vakfiye vb. giderleri alıcısına ait olmak 

koĢulu ile) 2886 sayılı ihale yasası uyarınca ve Ģartnamesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale 

yoluyla Avcılar Belediye Encümenince yapılacak ihale ile satılacaktır. 

2 - SATILACAK TAġINMAZ MALIN 

ĠĢin Adı : Arsa satıĢ 

Ġlçe : Avcılar 

Mahalle : Üniversite 

Niteliği : Arsa 

Ġmar durumu  : 27.01.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli 3. Etap Uygulama 

imar planında ―K+T3 (Konut +Ticaret)‖ alanında 

kalmaktadır. 

 

Mahalle Parsel M2 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat ĠĢtirak Teminatı Ġhale Tarih/Saati 

Üniversite 18982 256.00 2.432.000,00 TL 72.960,00 TL 486.400,00 TL 
27.12.2016 

Saat: 10.00’da 

Üniversite 18983 275.00 2.612.500,00 TL 78.375.00 TL 522.500,00 TL 
27.12.2016 

Saat: 10.30’da 

 

Meclis karar Tarih/No : 11.12.2015 tarih, 121 

Tapu Kaydı : 10.01.1991 tarih, 331 yevmiye 

Encümen karar tarih/no : 29.11.2016 tarih, 967-968 sayı 

Takdir Kom. Raporu : 28.11.2016 tarih, 4900/1265766-4899/1265750 sayı 

Ġhale Usulü : 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu Uyarınca Kapalı Teklif 

Usulü  

Ġhale Ġlan ġekli : Gazete ilanı - Resmi Gazete ve Belediye ilan panosu  

Ġhale Ġlan Adedi  : 2 defa 

ġartname ve Ekleri  : Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünde 500,00 TL karĢılığında 

temin edilecektir.  

Ġlgili Mevzuat ve Tebliğler : 5393 sayılı yasa ve 2886 sayılı yasa  

Ġhale Komisyonu  

Adresi ve ĠletiĢim : Belediye Encümeni-Avcılar Belediye BaĢkanlığı, Encümen 

Salonu Merkez Mahallesi Marmara Caddesi No: 1/2 

AVCILAR/ĠSTANBUL 
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3 - TaĢınmazın satıĢ ihalesi Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet Ġhale Yasası 

Hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. 

4 - Ġhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek Ģartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilmez. 

5 - Ġhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet Ġhale kanununda belirtilen niteliklere haiz 

olmak ve yine anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı ve ihale 

iĢtirak teminatını süresi içinde yatırmak Ģarttır. Ayrıca kanuni ikametgah sahibi olması gereklidir. 

6 - Ġhaleye katılabilmek için isteklilerden Ġhale dosyasında aĢağıdaki belgeler istenir. 

A - Gerçek kiĢi olması halinde; 

1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti ile Ġkametgah belgesi (Nüfus 

Müdürlüğünden veya muhtarlıktan) 

2. Ġhaleye katılanın Noter tasdikli imza beyannamesi. 

3. ġartname ve eklerini satın almak ve eklerinin her sayfasının imza edilmesi. (Dekont 

veya makbuz ile belgelendirilecektir.)  

4. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu Limit içi-süresiz Ģartı aranır. 

ve teyit yazılı) 

5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname, 

6. KesinleĢmiĢ Borcunun olmadığına dair SGK, Vergi Dairesi ve Belediyeden 

(yapılandırılmıĢ borçlar istisna kabul edilecektir.) ihale tarihinden önce ve bulunduğu yılda 

alınmıĢ belge. 

7. Tebligat için adres bildirimi, 

8. Ġhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir. 

9. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının 

imza edilmesi. 

10. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif 

mektubu. 

11. Ortak giriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi, 

B - Tüzel kiĢi olması halinde; 

1. Ġlgili Makamlarından yıl içerisinde alınmıĢ, faaliyet belgesi. 

2. ġirketi Temsilen ihaleye katılacaksa Noter tasdikli vekaletname, 

3. Tüzel kiĢiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzer yetki belgesi, karar defterinin ve 

Tüzüğün aslı veya Noter tasdikli sureti, yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi. 

5. Tüzel kiĢilerden her biri için Madde (A)’nın 3 - 4 ve 6 ncı bentlerinde belirtilen 

belgeleri ibraz etmek. 

6. Tebligat için adres bildirimi, 

7. Ġhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir. 

8. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının 

imza edilmesi. 
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9. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif 

mektubu. 

10. Ortak giriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi,  

C - Ortak GiriĢim olması halinde: 

Ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya 

(B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, 

nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti. 

7 - Ġhaleye katılmak isteyenler Ġkinci Ġhale ilanının gazete de yayınlandığı tarihten sonra, 

teminatını Avcılar Belediye BaĢkanlığı veznesine yatırarak, ya da Banka teminat Mektubunu 

vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dahili süresiz ibaresi Ģartı aranır.) ġartnamesinde 

belirtilen eklerle ve teklif Mektubu ile birlikte (Teminatını yatırmayanlar bu ihaleye katılamazlar.) 

Teklifler ihale günü olan 27/12/2016 tarih, Saat 09:00’a kadar Avcılar Belediye BaĢkanlığı Yazı 

ĠĢleri Müdürlüğüne vererek, katılımcılar (Ġhale komisyonu) Ġhale komisyonunda belirtilen gün ve 

saatte hazır bulunacaklardır. 

8 - 2886 sayılı devlet Ġhale kanununun 6’ncı maddesinde sayılanlardan olmamak, 

Kanun'un 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya 

sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmıĢ olanlar, Ġhaleye katılamaz. Bu yasağa 

uymayarak girenler üzerine satıĢ yapılmıĢ bulunur ise su satıĢ bozulur. Teminat irat kaydolunur. 

9 - Bu iĢ için yapılmıĢ ilan bedelleri satıĢ bedelinin tahsili esnasında def’aten istekli 

tarafından ödenecektir. 

10 - Ġhaleyi yapan Ġdarenin, Ġta Amirleri, Ġhale iĢlemlerini hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ile bunların eĢleri ve ikinci dereceye kadar kan 

ve sıhri hısımları, bunların takları ve geçici veya sürekli olarak bu ihaleye katılamazlar. Bu yasağa 

uymayarak girenler üzerine satıĢ yapılmıĢ bulunur ise bu satıĢ bozulur. Teminat irat kaydolunur. 

11 - Bu satıĢ ve devirle ilgili her türlü vergi, resim, vakfiye, karar pulu, harç ve diğer 

giderler ile birlikte alıcıya aittir. 

12 - Ġdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taĢınmaların ihalesinden vazgeçme hak ve 

yetkisine sahiptir. 

13 - 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu çerçevesinde ve ġartnamede belirtildiği Ģekilde 

ihalelere katılamayacak olan Ģirketler ihalelere teklif veremezler. Teklif vermiĢ olsalar dahi 

teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

14 - Ġhale üzerinde kalan yasal süresi içerisinde satıĢ bedelini yatırmadıkları takdirde 

geçici ve iĢtirak teminatları bütçeye irat kaydedilecektir. 

15 - Ġsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler 

kabul edilmez. 

16 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satıĢta ihale Ģartnamesi hükümleri 

uygulanacaktır. 

Ġlan olunur. 10726/1-1 
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK ELEKTRO - HĠDROLĠK MAKĠNA 4734 SAYILI KANUNUN 3/g 

MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Bağlık Cad. Yayla Mah. Ġhsan Soyak Sok. No: 2 

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 372.252 40 00 (70 hat) 

  Fax: 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

2 - Ġhale konusu iĢin nev’i :       Malzemenin Cinsi          Miktarı  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Elektro - Hidrolik Makine 1 Kalem (3 Adet) 

b) Teslim yeri : Yerli yükleniciler için: Kozlu, Armutçuk ve Amasra 

T.Ġ.M’lerinin iĢ sahası 

  Yabancı yükleniciler için: SözleĢmede belirtilen 

teslim limanı 

c) Teslim tarihi : Yerli yükleniciler için: SözleĢmenin imzalanmasına 

müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine 

veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak iĢe 

baĢlama talimatının tebliğinden itibaren 180 takvim 

günüdür. 

  Yabancı yükleniciler için: SözleĢmenin imzalanmasına 

müteakip 180 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 18.01.2017 ÇarĢamba saat 15:00 

c) Dosya no : 909 - TTK / 1515 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

1 - Makine, Grup-1 metan gazlı ve patlayıcı kömür tozu ihtiva eden ortamda 

çalıĢtırılacağından teklif edilen komple makinaya ait ATEX sertifikası teklifle ya da teslimatla 

birlikte verilecektir. 

h) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi,  

i) ġartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi,  

j) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

6 - Ġhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dökümanı TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi MithatpaĢa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (AĢkaabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karĢılığı 

temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 18.01.2017 CarĢamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi MithatpaĢa Mahallesi 67090 - Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

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

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

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢmesi düzenlenecektir. 

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabii değildir 

13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

131.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım iĢleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

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

Ġlan olunur. 10927/1-1 



Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 2016 – Sayı : 29916 

 

HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar TĠM’de tohum hazırlama tahmil-tahliye, bahçe 

bitkileri ve muhtelif tarım iĢçiliklerine ait hizmet satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili ġartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire BaĢkanlığı’nda ve ilgili 

iĢletme müdürlüklerinde görülebilir. Ġstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret 

Daire BaĢkanlığı’ndan 200,00 TL karĢılığında temin edebilirler. 

Ġhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden 

az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Kesin teminat ihale tutarının % 6’sı oranında 

olacaktır. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 26.12.2016 Pazartesi günü saat 14.30’a 

kadar TĠGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiĢ olması gerekmektedir. 

Ġhale aynı gün ve saatte TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde 

yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TĠGEM Alım Satım ve Ġhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

ADRES: TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 Karanfil Sokak No: 62   Bakanlıklar/ANKARA 

 Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 

 Fax: (0.312) 417 78 39 10937/1-1 

————— 

HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım ĠĢletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 2017 

yılı Center Pivot - Damla Sulama Kontrol, Bakım, Tamir, Elektrik ve Teknik Eleman iĢçiliklerine 

ait hizmet satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili ġartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire BaĢkanlığı’nda ve ilgili 

iĢletme müdürlüğünde görülebilir. Ġstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret 

Daire BaĢkanlığı’ndan 200,00 TL karĢılığında temin edebilirler. 

Ġhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden 

az olmamak üzere geçici teminat verecektir.  

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 23.12.2016 Cuma günü saat 15:00’e 

kadar TĠGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiĢ olması gerekmektedir. 

Ġhale aynı gün ve saatte TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde 

yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TĠGEM Alım Satım ve Ġhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

ADRES: TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 

 Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 

 Fax: (0.312) 425 59 55 10938/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar TĠM’de 2017 yılı Yağmurlama Sulama ve TaĢ 

Toplama iĢçiliklerine ait hizmet satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili ġartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire BaĢkanlığı’nda ve ilgili 

iĢletme müdürlüklerinde görülebilir. Ġstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret 

Daire BaĢkanlığı’ndan 200,00 TL karĢılığında temin edebilirler. 

Ġhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden 

az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Kesin teminat ihale tutarının % 6’sı oranında 

olacaktır. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 27.12.2016 Salı günü saat 14.30’a kadar 

TĠGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiĢ olması gerekmektedir. 

Ġhale aynı gün ve saatte TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde 

yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TĠGEM Alım Satım ve Ġhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

ADRES: TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 

 Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 

 Fax: (0.312) 417 78 39 10939/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR 

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun Ġlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aĢağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve 

Bölüme tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör kadrosuna baĢvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, 

YÖK formatlı güncel özgeçmiĢi, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği, 

Doktora Belgesinin Onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Profesörlük Belgesinin 

Onaylı örneği, yayın listesi, bilimsel çalıĢma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora 

çalıĢmalarını kapsayan altı (6) takım dosya ile Rektörlüğümüz Ġnsan Kaynakları 

Koordinatörlüğü’ne baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir.  

BaĢvurular Ģahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi Ġnsan Kaynakları 

Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine 

yapılacaktır. BaĢvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeĢ (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi 

içinde yapılmayan baĢvurular dikkate alınmayacaktır.  

Duyurulur. 

Ġlk BaĢvuru Tarihi : 12.12.2016 

Son BaĢvuru Tarihi : 27.12.2016 

 

BĠRĠM BÖLÜM/ALAN ÜNVANI SAYISI ARANAN ġARTLAR 

Sosyal ve BeĢeri 

Bilimler 

Fakültesi 

Mütercim 

Tercümanlık 

Bölümü (Ġngilizce) 

Prof. Dr. 1 

Ġngiliz Dil Bilimi alanında 

Doktorasını yapmıĢ olmak. 

Ġngiliz Dil Bilimi ve Dil 

Eğitimi üzerine yayınları ve 

çalıĢmaları olmak. 

 10887/1-1 
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Bolu Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden: 

BOLU BELEDĠYESĠ 

BOLU KONULU ÇOCUK ġARKISI BESTE YARIġMASI 

YARIġMA ĠLANI 

1 - YARIġMANIN TÜRÜ VE ġEKLĠ:  

- YarıĢmanın türü, Güzel Sanat Eseri yarıĢmasına girmekte olup ilgili yönetmeliğin (f) 

bendine göre ortakçıl yarıĢmadır.  

- YarıĢmanın ġekli; Ulusal söz ve beste yarıĢmasıdır.  

2 - YARIġMANIN YERĠ VE KONUSU:  

- YarıĢmanın yeri; Bolu Ġli Merkez ilçesi Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Kültür Merkezi 

(Mavi Salon) dur.  

- YarıĢmanın Konusu; Bolu konulu. 

3 - YARIġMAYA KATILIM KOġULLARI: 

- TC. veya KKTC vatandaĢı olmak  

- Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak, 

- Jüri üyeleri (danıĢman, asli ve yedek) ve bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, 

yardımcıları ve çalıĢanları arasında olmamak,  

- Jüri çalıĢmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak, 

- YarıĢmayı açan idarede (Bolu Belediyesi), yarıĢma ile ilgili her türlü iĢlemleri 

hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, 

- Ġlgili Meslek disiplininden mezun olmak veya konu ile ilgili çalıĢmalara katılmıĢ bu 

konuda kendini ispatlamıĢ olmak  

- YarıĢmacılar tarafından bilgileri kultur@bolu.bel.tr mail adresine mail gönderilerek 

yarıĢma raportörlüğüne kayıt olmak  

4 - YARIġMA TAKVĠMĠ: 

- YarıĢmanın BaĢlangıcı : 01 Aralık 2016  

- Tasarımların Son Teslim Tarihi : 23.02.2017 

- Jürinin Toplanma ve Karar Tarihi : 01.03.2017-23.04.2017 

- YarıĢma Sonuçlarının Ġlanı : 24.04.2017 

5 - DANIġMAN, ASLĠ, YEDEK JÜRĠ ÜYELERĠ VE RAPORTÖRLERĠN ĠSĠMLERĠ: 

DanıĢman Jüri: 

1. Alaaddin YILMAZ (Bolu Belediye BaĢkanı.) 

2. Emine DAVARCIOĞLU (Belediye BaĢkan Yard.) 

3. Güler MERT (Kült. ve Sos. ĠĢlr. Müd. ) 

4. Prof. Dr. Suna ÇEVĠK (Emekli Öğretim Üyesi) 

Asli jüri (Seçici Kurul): 

1. Yrd. Doç. Dr. Yavuz DURAK (AĠBÜ Eğitim Fakültesi GSE Bölümü (BOLU)  

2. Prof. Dr. Dolunay Akgül BARIġ (AĠBÜ Eğitim Fakültesi GSE Bölümü (BOLU) 

3. Prof. Dr. Ali Sevgi (BaĢkent Üniversitesi Konservatuvarı ANKARA ) 

4. Doç Dr. Erdal TUĞCULAR Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSE. Bölümü 

(ANKARA) 

5. Öğr. Gör. Pınar Çelik DEMĠRAY (AĠBÜ Eğitim Fakültesi GSE Bölümü (BOLU) 
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Yedek Jüri Üyeleri 

1. Öğr. Gör. M. ġahin AKINCI  

2. Öğr. Gör. SavaĢ ĠNCĠROĞLU 

3. Prof. Dr. A. Serkan ECE 

Raportörler 

1. Sadık KAYMAZ 

2. Yrd. Doç. Dr. Ġsmail SÖZEN 

3. ArĢ. Gör. Seda EDEN  

6 - VERĠLECEK ÖDÜLLERĠN SAYISI VE TUTARLARI: 

Birinci Ödül : 5.000 TL. 

Ġkinci Ödül : 3.000 TL. 

Üçüncü Ödül : 2.000 TL. 

Mansiyon (7 adet) : 500 TL. 

7 - ġARTNAME VE EKLERĠNĠN TEMĠN ETME YERĠ VE SATIN ALMA BEDELĠ  

ġartname ve ekleri; Bolu Belediyesinin www.bolu.bel.tr ve www.koroglufestivali.com.tr 

adreslerinden ücretsiz olarak teslim alabileceklerdir.  

8 - YER GÖRME ZORUNLULUĞU: 

Yer görme zorunluluğu yoktur. 

9 - ĠDARENĠN ADI, ADRESĠ VE ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ: 

Adı: Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü 

Adresi: AktaĢ Mahallesi Öney Sokak No: 1 BOLU  

Ġzzet Baysal Caddesi Nu: 95 BOLU 

Telefon numarası : +90-374-217 25 15  

Faks numarası : +90-374-218 00 13  

e posta : kultur@bolu.bel.tr  

Web : www.bolu.bel.tr 

 : www.koroglufestivali.com.tr 10907/1-1 

—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 05/08/2016 tarih ve 457 sayılı kararı ile tadilen kabul edilen, 

Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 09/11/2016 tarih ve 2112 sayılı kararı ile tadilen onanan 

―Etimesgut Ġlçesi, Ahimesut Mahallesi imarın 46115 ada 4 ve 5 sayılı parsellerine iliĢkin 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği teklifi‖ 12/12/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna 

asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 10931/1-1 

————— 

Belediye Meclisimizin 10/10/2016 tarih ve 561 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 26/11/2016 tarih ve 2351 sayılı kararı ile onanan ―Etimesgut 

Ġlçesi, Bahçekapı Mahallesi, imarın 40621 ada 3 sayılı parseline iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planı DeğiĢikliği Teklifi‖ 12/12/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 10932/1-1 

————— 

Belediye Meclisimizin 05/08/2016 tarih ve 456 sayılı kararı ile tadilen uygun görülen, 

Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 09/11/2016 tarih ve 2111 sayılı kararı ile tadilen onanan 

―Etimesgut Ġlçesi, Eryaman Mahallesi, imarın 45919 ada 4 sayılı parseline iliĢkin 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği Teklifi‖ 12/12/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna 

asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 10933/1-1 
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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
— Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


