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YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KÖK HÜCRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Kök Hücre Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Akdeniz Üniversitesi Kök Hücre Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Akdeniz Üniversitesi Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merke-

zinin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (AKHUM): Akdeniz Üniversitesi Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,
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d) Üniversite: Akdeniz 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) Yurt içi ve yurt dışında kök hücre ve hücresel tedaviler konusunda araştırma ve uy-

gulamaların takibini yapmak,

b) Kök hücre protokollerinin kullanıldığı Hücre Tabanlı Tedavi alanında Akdeniz Üni-

versitesine bağlı Tıp Fakültesi bünyesindeki tüm klinik anabilim dallarının ihtiyaçlarını karşı-

lamak,

c) Kök hücre konusunda yeni teknolojilerin aranması ve geliştirilmesine katkı sağlamak,

ç) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak, kök hücre biyolojisi, biyoteknoloji ve bi-

yoinformatik alanlarında süreç, teknik veya ürünlere yönelik taleplerin karşılanabileceği mo-

dern bir alt yapının oluşturulması, laboratuvarların düzeyini uluslararası standartlara eşdeğer

kılınarak belgelenmesini sağlamak,

d) Kök hücre ve hücresel tedavilerin uygulamaya konulması amacıyla, ilgili her alanda

bilimsel araştırmaların yapılması, alt yapının ve işleyişinin hazırlanması, hücrelerin işlenmesi,

çoğaltılması, saklanması, çözülmesi, tedaviye hazır hale getirilmesini sağlamak,

e) Hücresel tedaviler ile ilgili ürüne yönelik çalışmalar yapmak,

f) Klinik uygulama ve tedavilerin yapılması, ayrıca hücre ve kök hücre alanında eğitim

faaliyetlerinin takibi ve yürütülmesi uygulamalarını yapmak,

g) Eğitim çalışmalarını sürdürmek ve danışmanlık hizmeti yapmak, tez çalışmalarını

desteklemek, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, sempozyum, kongre ve teorik

ve uygulamalı kurs programlarını düzenlemek.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Hücre ve kök hücre araştırmaları ile ilgili her konuda temel ve uygulamalı araştırma,

inceleme, geliştirme, uygulama yapmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve des-

teklemek,

b) Hücre ve kök hücre konusunda temel ve uygulamalı araştırma yürüten ulusal ve ulus-

lararası araştırma ve eğitim kuruluşları ile iletişim ağı oluşturmak,

c) Çalışmalarını daha ileri düzeye çıkarabilmek için kurslar, seminerler, konferanslar,

kongre, sempozyum ve benzeri toplantılar tertip etmek ve bunlara iştirak etmek,

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda gerçekleştireceği bilimsel çalışmalar ile sonuçla-

rının takip edilmesi ve ulusal ve uluslararası kuruluşlarca ortaya konan bilimsel gelişme ve ya-

yınların izlenebilmesi amacıyla arşiv oluşturmak,

d) Araştırma, geliştirme, uygulama çalışmaları ve eğitim faaliyetleri sonunda elde edilen

bilimsel, teknik ve klinik bulguları ve verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren ra-

por, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak, toplumu ve meslek

gruplarını bilgilendirmek,

e) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum

ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağ-

lamak, ihtiyaç veya talep halinde; inceleme ve araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak, eğitim

programları düzenlemek, bilimsel danışmanlık hizmeti vermek, veri bankacılığı ve benzeri hiz-

metleri vermek,

f) Merkezce yürütülecek klinik çalışmalar ile hasta takibi ve bilimsel aktivitelerde bu-

lunmak,

g) Kök hücre ve hücresel tedaviler kapsamında yer alan hastalıkların hasta, aile ve top-

lum üzerinde meydana getirdiği sosyal ve ekonomik sorunları tespit etmek, çözüme yönelik

projeler geliştirmek ve sonuçlarını ortaya koymak,

ğ) Kök hücreler ve diğer hücresel tedaviler konusunda toplumun aydınlatılması, hasta

ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, sürekli eğitim programları dü-

zenlemek, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında

programlar yaparak bilimsel nitelikteki bilgilerin kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak,
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h) Hücre ve kök hücre konusunda çalışmalar yapan bilim insanlarının birbirleriyle olan

iletişim bağlarını güçlendirmek için birleştirici etken olmak ve onların mesleki çalışmalarında

bilimsel yönden destekleyici ve geliştirici hizmetler vermek,

ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulunun kendi üyeleri içinden belirlediği ve Merkezin ilgi

alanı olan Kök Hücre konusunda TÜBİTAK’ta, ulusal ve uluslararası işbirliğiyle gerçekleşen

bilimsel araştırma projelerinde görev almış ve projeler yürütmüş, doçent veya profesör unvanlı

öğretim üyeleri arasından bir kişi, Rektör tarafından üç yıl süre için Müdür olarak görevlendi-

rilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün

önerisi üzerine Rektör tarafından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür

yetkilerinden bazılarını müdür yardımcılarına devredebilir. Müdürün görevi başında bulunma-

dığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisi kendisine vekâlet eder. Altı ayı geçen vekâlet-

lerde yeni Müdür görevlendirilir. Müdür gerektiğinde müdür yardımcılarının değiştirilmesini

Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sonlandığında yardımcılarının görevi de sona ermiş

sayılır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
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b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını ve yürütülmesini sağlamak,

ç) Kök Hücre konusunda araştırma yapacak birimler ve konu ile ilgili diğer çalışma

grupları ve laboratuvar, araştırma ve uygulama birimlerinin etkinliklerini yürütmek, düzenle-

mek, denetlemek ve yılsonu etkinlik raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra

Rektöre sunmak,

d) Yönetim Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Rektör tarafından görevlendirilen toplam yedi üye-

den oluşur. Bunlardan;

a) İki üye; Merkezin çalışma alanı ile ilgili olarak projeler yürütmüş ve bu alanda en az

üç yıl çalışmış olan öğretim üyelerinden,

b) Dört üye; Tıp Fakültesinin Temel Tıp, Dahili Tıp ve Cerrahi Tıp Bölümü öğretim

üyelerinden,

c) Bir üye; Üniversite akademik birimlerinde olup, Merkezin çalışma alanı ile ilgili

akademik etkinlik yürütme potansiyeline sahip olan öğretim üyeleri arasından,

seçilir.

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

görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden biri herhangi bir nedenle görevinden ayrılır

ya da görevi sürdüremeyecek olursa, yeni bir üye kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı usulle

Rektör tarafından görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, yılda dört kez olağan ve gerektiğinde

olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar toplan-

tıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Müdür yardımcıları eğer kendileri de Yönetim Kurulu

üyesi değillerse Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı bulunmaksızın katılırlar ve toplantıların

salt çoğunluk hesabında müdür yardımcılarının görüşleri dikkate alınmaz.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:

a) Kuruluş amaçları ve bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin yö-

netimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,

b) Danışma Kurulunun önerilerini göz önüne alarak, Merkezin yıllık etkinlik programını

çalışma planını ve programını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onay için Rektöre sunmak,

ç) Merkezin yürüteceği işlerde geçici ya da sürekli çalışma grupları, laboratuvar, araş-

tırma ve uygulama birimleri kurmak, buralarda görevlendirilecek personelin niteliklerini be-

lirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak için Rektörün onayına sunmak,

d) Merkezce yürütülecek ya da desteklenecek araştırmalar, uygulamalar ve her türlü

çalışmalar için karar almak,

e) Araştırmacı ya da uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları

çalışmalar için destek taleplerini karara bağlamak,

f) Merkezin idari ve teknik personel ihtiyaçları ile ilgili önerilerini karara bağlamak,

g) Yönetim Kurulu üyelerinin ve/veya Danışma Kurulunun getireceği diğer konuları

görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmede bulunmak ve istişari nitelikte görüş ve

öneri bildirmek üzere oluşturulan kuruldur.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin etkinlikleri ile ilgili ulusal ya da uluslararası alanda,

kök hücre çalışmaları gözetilerek kök hücre konusunda çalışmalar yapan kişi ya da kurum ve

kuruluş temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerdiği adaylar arasından seçilen on bir

kişiden oluşur. Danışma Kurulunun Üniversite bünyesinde çalışan üyeleri Rektör tarafından,

Üniversite dışındaki üyeleri ise istekleri halinde Rektörün daveti/talebi üzerine ve ilgili kurum

yetkilisinin onayı ile üç yıl için görevlendirilir.

22 Mayıs 2017 – Sayı : 30073                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



(3) Danışma Kurulu ilk toplantısını oluşturulmasını izleyen iki ay içinde yapar. Sonraki

toplantıları ise yılda bir kez olağan, gerek görüldüğünde ise olağanüstü yapabilir. Yönetim Ku-

rulu üyeleri Danışma Kurulu toplantılarına oy hakkı bulunmaksızın katılabilirler. Danışma Ku-

rulu toplantılarında karara bağlanan öneriler tutanağa geçirilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde

bulunmak,

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin farklı etkinliklerini yürütmek için Yönetim Kurulu kararı

ile gerektiğinde çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma gruplarının başkan ve üyeleri ile ça-

lışma süreleri Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Müdür çalışma grupla-

rının etkinliklerini Yönetim Kurulu adına izler ve denetler.

Laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri

MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin hedefleri doğrultusunda, etkinlik

alanlarına uygun biçimde, laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

şılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No : 2015/398 

Karar No : 2016/258 

Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik BiliĢim sistemleri banka veya kredi 

kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçuna iliĢkin olarak 

mahkememizden verilen 10.11.2016 tarih ve 2015/398 Esas 2016/258 sayılı kararı ile Ömer ve 

Hashatun oğlu, 01/02/1964 MERCAN doğumlu, ĠSTANBUL, BEYKOZ, ÇavuĢbaĢı Mah/köy 

nüfusunda kayıtlı. 40396520188 T.C. Kimlik nolu BEKĠR GEDĠK'in sistemde mevcut Türkiye 

adreslerine gönderilen tebligatlar bila tebliğ olarak mahkememize dönmüĢ, bunun üzerine sanığın 

mernis adresi olan DR. FATEMĠ CADDESĠ NO: 245 K: 4 D: 9 TAHRAN 9907 adresine 

Konsolosluk aracılığı ile tebligat gönderildiği, ancak sanığın mernis adresinde bulunmadığı ve 

yapılan araĢtırmalar neticesinde de adresinin tespit edilemediği anlaĢılmakla; 

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, 

mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve 

Hakim tarafından onaylanacak beyanla, mahkememiz yargı sınırları dıĢında bulunanların ise en 

yakın Ağır Ceza Mahkemesine veya Ağır Ceza teĢkilatı olmaması halinde en yakın Asliye Ceza 

mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak Ġstanbul Bölge Adliye 

Mahkemesi nezdinde istinaf isteminde bulunabileceği, sanık tarafından hakkında verilen 

kararlarla ilgili süresi içerisinde yasa yollarına baĢvurulmaması halinde kararın kesinleĢeceği 

ilanen tebliğ olunur. 3782 

—— • —— 

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No : 2013/276 

Karar No : 2016/296 

Nitelikli Dolandırıcılık suçundan mahkememizin 2013/276 Esas ve 2016/296 karar sayılı 

kararı ile beraat eden sanık Kenan ve Nazime oğlu, 22.10.1962 Doğumlu. FATĠH ÖZÜġ'ün 

kararın tebliği için açık adresleri tüm aramalara rağmen bulunamamıĢtır. 

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, Ġlan olunur. 4007 
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Doğubayazıt 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/90 

SANIK : NĠYAMEDDĠN HASANOV, Hüseyn ve Sabira oğlu, 30/06/1985 

doğumlu, Azerbaycan Nahçıvan ġerur nüfusa kayıtlı, Erepyenice 

köyü ġerur Nahçivan Azerbaycan adresinde oturur. 

SANIK : MOHAMMAD AHNAMEH, Seyfaddin oğlu, 1975 Ġran-Macoo 

doğumlu, Ġran ülkesi nüfusuna kayıtlı, B19476627 seri numaralı 

pasaport sahibi, Ġran-Macoo'da ikamet eder. 

SUÇ : Mühürde Sahtecilik  

SUÇ TARĠHĠ : 08/01/2016 

SUÇ YERĠ : AĞRI/DOĞUBAYAZIT 

KARAR TARĠHĠ : 31.05.2016 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanıklar hakkında Mühürde 

Sahtecilik suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla mahkememizce yapılan yargılama sonunda 

sanıklar hakkında ayrı ayrı 10 ay hapis cezası verildiği, sanıklara verilen hapis cezasının az olması 

nedeniyle, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile 5 yıl süre ile denetim süresine tabi 

tutulmalarına karar verildiği, sanıklar Niyameddin Hasanov ve Mohammad Ahnamehe 

ulaĢılamadığından, gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan 

suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı 

takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur.  3781 

—— • —— 
Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/316 

KARAR NO : 2016/185 

DAVACI : K.H 

MÜġTEKĠ : VIKTORIIA IAREMENKO, Aleksey ve Larisa kızı, 1989 Rusya 

d.lu, Kharkov St. Poltavskıı Schlah 190/9 21 UKRAYNA adresinde 

oturur. 

SANIK : ANATOLY FEDOSEEV, Borıs ve Larısa oğlu, 06.08.1966 Rusya 

d.lu, Krasnodar St. Nefkıpelego Nr: 6/347 RUSYA adresinde oturur. 

SUÇ : KiĢiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma 

SUÇ TARĠHĠ : 11.05.2013 

SUÇ YERĠ : ANTALYA/Kemer 

KARAR TARĠHĠ : 23.02.2016 

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık ANATOLY FEDOSEEV hakkında KiĢiyi 

Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılama 

sonucunda; suçun takibinin Ģikayete bağlı olması ve müĢtekinin Ģikayetinden vazgeçmesi 

nedeniyle sanığın üzerine atılı suçtan DÜġME kararı verildiği, sanık ANATOLY FEDOSEEV 

bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince hükmün sanık 

ANATOLY FEDOSEEV'e ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 

 3775 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TERMAL OTEL VE ARSASI KĠRALAMA ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Nevşehir İli Kozaklı Belediye Başkanlığından: 

Ġhale Konusu : 88 ODALI TERMAL OTEL VE ARSASI KĠRALAMA ĠġĠ 

ĠĢin Niteliği : 74 ADA 18 NOLU PARSELDE BULUNAN OTEL VE 

ARSASININ KĠRALANMASI 

Muhammen Bedeli : 20.000,00 TL/AY + KDV 

Ġhale Süresi : 15 YIL 

Geçici Teminat (%3) : 108.000,00 TL 

Ġhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 35-a bendi uyarınca KAPALI 

TEKLĠF USULÜ- ARTTIRIM 

ġartname Bedeli : 500,00 TL 

Ġhale Tarihi : 01.06.2017 PerĢembe günü 

Ġhale Saati : 11:00 

1 - ĠHALEYE KATILIMA ġARTLARI 

KOZAKLI BELEDĠYE BAġKANLIĞINCA 01.06.2017 PerĢembe günü ve Saat 11:00’de 

Termal Otel ĠĢletme Kira ĠĢi, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu 35-a bendi gereği ―KAPALI 

TEKLĠF USULÜ, ARTTIRIM‖ ile ihaleye verilecektir. 

Ġhale için teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatine kadar Ġhale Komisyon BaĢkanlığına 

teslim edilecektir. 

Yukarıdaki bedellere KDV dahil değildir. 

Ġhale ġartnamesi ve ekleri Kozaklı Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü Kozaklı adresinde 

görülebilir ve 500,00 TL ücret karĢılığı satın alınabilir. Ġhale doküman bedeli Belediye veznesi 

veya T.C Ziraat Bankası Kozaklı ġubesindeki TR 8800 0100 0521 2822 9860 5001 IBAN nolu 

hesabına yatırılacaktır. 

Ġhale 01.06.2017 PerĢembe günü saat:11:00’de yapılacaktır. 

Ġhale Kozaklı Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. 

1.1. Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Ġhale Komisyonunca Ġstenilen Belgeler: 

a. Ġsteklinin gerçek kiĢi olması halinde T.C vatandaĢı olmak (Noter Tasdikli nüfus 

Cüzdanı Sureti ile belgelenecek), tüzel kiĢi olması halinde ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına 

göre Türkiye’de kurulmuĢ tüzel kiĢiliğe haiz olmak, 

b. Kanuni ikametgâh sahibi olmak 

c. Türkiye’de tebligat için adres göstermek, 

d. Mali durum bildirimi ve belgelerini vermek ( Bankadan alınan belgelerin, iĢin adına 

alınmıĢ, teklif edilen bedelin her yılın kati teminatı kadar kullanılmamıĢ nakit veya banka teminat 

mektubu alınması Ģarttır.) 
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e. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek 

a) Gerçek kiĢi olması haline ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası esnaf sanatkâr siciline 

kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek. 

b) Tüzel kiĢi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini 

getirmek. 

c) Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli Ģirket ise: ġirket ortaklarının 

hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret 

Sicil: Memurluğundan alınmıĢ belge, ġirket Ana SözleĢmesi) herhangi birini vermek. 

f. Ġmza sirküleri vermek: 

a) Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek. 

b) Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli 

imza sirkülerini vermek. 

c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek. 

g. Ġhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya 

Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri yüz kızartıcı olmayan suçlar hariç) kaydı 

olmadığına dair belge, 

h. Ġstekliler adına vekâleten ihaleye iĢtirak ediliyorsa; Ġstekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. 

i. Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde bu Ģartnameye ekli örneğe uygun giriĢim 

beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleĢmesini vermesi (Ġhale üzerinde kaldığı takdirde 

noter tasdikli ortaklık sözleĢmesi verilir.) Ayrıca grubun bütün ortakları ĠDARE ile yapacakları 

ihale sözleĢmesini Ģahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar. 

j. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge 

k. Ġhale ilan tarihinden sonra SSK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı 

veya noter tasdikli örneği 

l. Ġhaleye ait Ģartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile  

belgelendirilecektir.) 

2 - Ġhaleye katılacaklar otel binasını gördüklerine dair yer gördü belgesini 

imzalayacaklardır. 

3 - Ġhale Komisyonu ihalede SÜRÜLEN PEYLERĠ YETERSĠZ gördüğü takdirde ihaleyi 

yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.) 

Ġlan olunur. 4592/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamızın 2017/2018 üretim kampanyası döneminde yapılacak iĢlerden olan Pancar 

analiz laboratuvarı hizmet alımı ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile 

T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların 

uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir. 

Ġhale Kayıt numarası  : 2017/236545 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : CUMHURĠYET CADDESĠ TURHAL/TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 356 2753530 - 356 2753539 

c) Elektronik posta adresi : turhalseker@turkseker.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa)  : 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2017/2018 üretim kampanyası 

döneminde 43 kiĢi Ġle yapılacak olan Pancar analiz 

laboratuvarı hizmeti. 

b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : Üretim kampanyası döneminde yaklaĢık 3 (Üç) ay. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ġEKER 

FABRĠKASI 

b) Tarihi ve saati  : 02.06.2017 - 14:00 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ġEKER 

FABRĠKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEġ) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Diğer hususlar: 

ĠHALE KONUSU HĠZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERĠ HARĠÇ) 

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU ĠLE 4735 SAYILI KAMU ĠHALE SÖZLEġMELERĠ 

KANUNUNA TABĠ DEĞĠLDĠR. 4471/1-1 
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ALTYAPI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Çorum Osmancık Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Çorum Osmancık Organize Sanayi Bölgesi 

(47 Ha.) alanına ait altyapı yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli 

olmak üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : Kızılırmak Mah. Adnan Menderes Cad. No: 33 

Osmancık Belediye Hizmet Binası Osmancık/ ÇORUM 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Osmancık Organize Sanayi Bölgesi (47 Ha.) alanına ait 

yol, drenaj, dere, menfez, atıksu, yağmursuyu, 

içmesuyu, telekom inĢaatı ve kamera sistemi 

inĢaatlarından müteĢekkil altyapı yapım iĢi. 

b) Yapılacağı yer : Osmancık / ÇORUM 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 30/11/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli (2017 B.F. ile) : 9.061.950 TL 

f) Geçici Teminatı : 634.336,50 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 08/06/2017 - Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda 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, T.C. kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
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2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

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

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

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

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

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

konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ 

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

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım iĢleridir. 

ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, ĠnĢaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer iĢe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5 - Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

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

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

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

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

bildirimi. 

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 

korunduğunu gösteren belge. 
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F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

G) KeĢif bedelinin % 7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede 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 Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 

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

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    

1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan 

teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3’üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 

veya Çorum Osmancık Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının Kızılırmak 

Mah. Adnan Menderes Cad. No: 33 Osmancık Belediye Binası Osmancık/ÇORUM adreslerinde 

görülebilir veya 500 TL karĢılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu 

odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

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

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

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

 4599/2-1 
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TÜRKĠYE DENĠZCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġĠRKETĠNE AĠT 

HĠSSE SATIġ YÖNTEMĠ ĠLE ÖZELLEġTĠRĠLECEKTĠR 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinden: 

4046 sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamaları hakkında Kanun hükümleri kapsamında Türkiye 

Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ.’ne (KuruluĢumuz) ait tablodaki hisse ―SatıĢ‖ yöntemiyle 

özelleĢtirilecektir. 
 

Sıra 

No 

Geçici Teminat 

Bedeli (TL) 

Ġhale ġartnamesi 

Bedeli (TL) 

Bilgi 

Notu 

Son Teklif Verme Tarihi 

ve Saati 

1 

50.000 TL 

(Ellibin Türk 

Lirası) 

50 TL. 

(Elli Türk Lirası) 

Ġhale 

Dokümanı 
15/06/2017 14:00 

 

1 - Ġhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüĢmeler yapmak suretiyle ―Pazarlık Usulü‖ 

ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüĢmesine 

devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla ―Açık Arttırma‖ suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2 - Ġhaleye katılabilecekler için ―Ġhale ġartnamesi‖nin alınması zorunludur. Ġhale 

ġartnamesi; KuruluĢumuzun Ġstanbul ilindeki T. Vakıflar Bankası Salıpazarı ġubesi nezdinde 

bulunan TR 080001500158007261917602 IBAN no.lu Türk Lirası hesabına yukarıdaki tabloda 

belirtilen tutar yatırılarak ve ―Ġhalesine girilecek hissenin Ġhale ġartnamesi Bedeli‖ ifadesini içerir 

Ģekilde üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢi veya Ortak GiriĢim Grubunun 

adının veya üyelerinden birinin isminin açıkça belirtildiği dekont karĢılığında, Ġdarenin aĢağıda 

belirtilen adresinden 17/05/2017 ÇarĢamba gününden itibaren temin edilebilir. Her ne surette 

olursa olsun Ġhale ġartnamesi karĢılığı olarak alınan bedel iade edilmez. 

3 - Ġhaleye katılabilecekler katılacakları taĢınmaza iliĢkin tekliflerini, Ġhale ġartnamesi de 

dikkate alınarak yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar, KuruluĢumuzun aĢağıda belirtilen 

adresine elden teslim edilecektir. 

4 - Teminat olarak kabul edilecek değerler; 

- Türk Lirası veya, 

- Hazine MüsteĢarlığı'nca ihale mevzuatı ile ilgili olarak belirlenen bankalardan veya 

yetkili finans kurumlardan alınacak, KuruluĢumuzca kabul edilecek, KuruluĢumuz lehine, Türk 

Lirası bazında, konusu da belirtilerek düzenlenmiĢ (Ortak GiriĢim Grubu'nun alacağı teminat 

mektubu, Ortak GiriĢim Grubu temsilcisi veya temsilcileri adına düzenlenecektir.) gayrikabili 

rücu, kayıtsız Ģartsız, ilk talepte ödemeli ve süresiz geçici teminat mektubu kabul edilecektir. 

5 - Teklifler TL (Türk lirası) olarak alınacaktır. 

6 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, 

KuruluĢumuz ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. KuruluĢumuz son teklif 

verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatabilir. Bu husus 

son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır. 

7 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 12’nci 

maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanun’un 27’nci maddesi gereğince 

her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

TÜRKĠYE DENĠZCĠLĠK ĠġLETMELERĠ A.ġ. 

KemankeĢ Mah. KaramustafapaĢa KemankeĢ Cad. No: 47 

34425 Karaköy/ĠSTANBUL 

Tel: (0212) 251 11 79 / Faks: (0212) 251 53 91 

www.tdi.gov.tr 

 4569/1-1 
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ALSANCAK - EĞĠRDĠR HATTINDA 22 ADET 60 E1 RAYA UYGUN BETON TRAVERSLĠ 

MAKAS FERġĠ HĠZMET ALIM ĠġĠ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/236505 

Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya 

Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/1 GAR/Afyonkarahisar 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr) 

1 - Ġhale konusu iĢin adı ve miktarı :  

Alsancak-Eğirdir hattında mahal listesinde belirtilen noktalarda 60E1’lik raya uygun 

34,20 boyunda 12 adet sağ, 10 adet sol olmak üzere toplam 22 adet beton traversli KS bağlantı 

malzemeli basit makasın istif halde bulunduğu istasyonlardan ferĢ edilecek bölgeye nakliyesi, hat 

dıĢında uygun Ģekilde montajı, eski makasların sökülmesi, zeminin kazılması, zeminin tesviyesi, 

balastın yüklenmesi, eski makasın yerine yeni makasın ferĢ edilmesi, makasın makineli 

tamiratları, alüminotermit kaynaklarının yapılması ve gerilim alınması, çıkan makasın vagonlara 

yüklenmesi, TCDD’nin göstereceği yere tahliye edilmesi ve istiflenmesi hizmet alım iĢi satın 

alınacaktır. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale 

Komisyonu BaĢkanlığı-AFYONKARAHĠSAR adresine ihale gün ve saati olan 13.06.2017 günü 

saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü Mal 

ve Hizmet Alım Ġhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHĠSAR adresinde görülebilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 7. 

Bölge Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 150,00 TL 

bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 4576/1-1 

—— • —— 

BALIKESĠR-SUSURLUK ĠSTASYONLARI ARASI YOL YENĠLEMESĠNDE 

KULLANILMAK ÜZERE 3000 TON 60 E1 RAY 

SATIN ALINMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/229400 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

BinbaĢı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A    35220 Alsancak-

Konak/ĠZMĠR. 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

ġartnamenin Görülebileceği  

internet adresi : http://www.malzeme.tcdd.gov.tr/index/ihaleler.htm 
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2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: Balıkesir-Susurluk Ġstasyonları Arası Yol 

Yenilemesinde Kullanılmak Üzere 3000 Ton 60 E1 Ray Satın Alınması ĠĢi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLĠ VE YABANCI ĠSTEKLĠLERDEN teklif alınmak 

suretiyle Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler 

ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına 12.06.2017 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle 

temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 4421/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Etimesgut Ġlçesi, Kazım Bağlıca Mahallesi imarın 46704 ada 1 sayılı parseli kapsayan 

85308 nolu parselasyon planı; 3194 sayılı Ġmar Kanunun 18 maddesi gereğince tanzim ve tasdik 

edilmiĢ olup, 22.05.2017 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır. 

Ġlanen duyurulur. 4596/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

64429 ada 1 parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği Belediyemiz 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Planlama ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır.  

Ġlgililere ilanen duyurulur. 4604/1-1 

————— 

41767 ada 1 parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği Belediyemiz 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Planlama ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır.  

Ġlgililere ilanen duyurulur. 4605/1-1 

—— • —— 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

ASĠSTAN - STAJYER HAVA TRAFĠK KONTROLÖRÜ GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

KURUM VE ALINACAK POZĠSYONA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

Sınavı Açan Birim: Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü. 

Görev Yeri: DHMI (TaĢra) 

Atama Yapılacak Pozisyon Unvanı ve Sayısı: 

- Asistan Hava Trafik Kontrolörü: 26 adet. 

- Stajyer Hava Trafik Kontrolörü: 100 adet. 

Asistan Hava Trafik Kontrolörü Adayları için KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 

puan türünden en az 70 puan 

Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Adayları için KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 

puan türünden en az 70 puan 
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KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 22 Mayıs 2016 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı. 

Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 3/c Bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 31.01.2007 tarih ve 

26420 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve 

Derecelendirme Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde aĢağıdaki Ģartlara haiz açıktan 

atama ile personel alınacaktır. 

Asistan hava trafik kontrolör adayları için aranan genel Ģartlar, 

a) T.C. vatandaĢı olmak, 

b) 4 yıllık fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak 

c) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak, 

(Bknz.): ―SHY 65-01 Hava Trafik Kontrolör Hizmetleri Personeli Lisans Değerlendirme 

Yönetmeliği‖ 

ç) ICAO ANNEX'l kriterlerine uygun "Hava Trafik Kontrolörü olur" ibareli sağlık raporu 

almak, (aranan Ģartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri 

Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği'nde yazılı bulunmaktadır.) 

d) Ġlan edilen KPSSP3 puan türünden 70 ve daha üzeri puan aldığını belgelemek, 

e) Hava/yer ve yer/yer sesli iletiĢiminde Türkçe ve Ġngilizce dillerinde, yanlıĢ anlamalara 

ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve 

aĢırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır 

ve yazılı sınavı geçmiĢ olsalar bile sınavı kazanmıĢ sayılmaz ve elenirler.) 

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile; kasten 

iĢlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramıĢ olsa bile 

devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, milli 

savunmaya karĢı suçlar, devlet sırlarına karĢı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin 

ifasına fesat karıĢtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 

suçlarından mahkûm olmamak. 

g) Güvenlik soruĢturması ve/veya arĢiv araĢtırması sonucu olumlu olmak. 

Stajyer hava trafik kontrolör adayları için aranan genel Ģartlar, 

a) T.C. vatandaĢı olmak, 

b) 4 yıllık fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak, 

c) Ġlan edilen KPSSP3 puan türünden 70 ve daha üzeri puan aldığını belgelemek, 

ç) BaĢvuru sırasında son beĢ yıl içerisinde, Ġngilizce dilinde YDS/e-YDS sınavından en az 

70 puan almıĢ olmak veya bu puana denk ÖSYM BaĢkanlığı tarafından 25.02.2016 tarihinde 

yayımlanan eĢdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil belgesine sahip olmak. (22.05.2012 

tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.) 

d) Hava Trafik Kontrol Kursunun BaĢlayacağı 25/12/2017 tarihi itibariyle, 27 yaĢından 

gün almamıĢ olmak, (25/12/1991 ve sonrasında doğmuĢ olmak.) 

e) ICAO ANNEX'l kriterlerine uygun "Hava Trafik Kontrolörü olur" ibareli sağlık raporu 

almak, (aranan Ģartlar KuruluĢumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) yer alan Hava 

Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği'nde yazılı 

bulunmaktadır.) 
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f) Hava/yer ve yer/yer sesli iletiĢiminde Türkçe ve Ġngilizce dillerinde, yanlıĢ anlamalara 

ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve 

aĢırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır 

ve yazılı sınavı geçmiĢ olsalar bile sınavı kazanmıĢ sayılmaz ve elenirler.) 

g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile; kasten 

iĢlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramıĢ olsa bile 

devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, milli 

savunmaya karĢı suçlar, devlet sırlarına karĢı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin 

ifasına fesat karıĢtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 

suçlarından mahkûm olmamak. 

h) Güvenlik soruĢturması ve/veya arĢiv araĢtırması sonucu olumlu olmak. 

SINAVLARIN YAPILIġ ġEKLĠ: 

- Adayların seçiminde; Hava Trafik Kontrol adayları için geliĢtirilmiĢ, bilgisayar destekli 

seçme sınavı veya 

- Genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme gibi özellikleri test 

etmeye yönelik yazılı sınav ve 

- Türkçe ve Ġngilizce dillerinde, yanlıĢ anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin 

bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aĢırı heyecan sahibi olmamak gibi 

özelliklerin tespitine yönelik sözlü sınav Ģeklinde uygulanacaktır. 

BAġVURU ġEKLĠ: 

Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların 

sayısının 5 (BeĢ) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten baĢlamak üzere bilgisayar destekli 

seçme programı sınavına veya yazılı yarıĢma sınavına çağırılacaktır. Söz konusu açıktan atama ile 

atanması öngörülen pozisyonlardan Ģartların uymaması nedeniyle atama yapılamaması halinde 

sıradaki adaya hak tanınacaktır. Adaylar; Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı 

sınavlarda almıĢ oldukları puan sırasına göre sözlü sınava çağırılacaktır. Sınava girmek isteyen 

adaylar; Genel Müdürlükten veya KuruluĢumuz resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) 

temin edecekleri Aday BaĢvuru Formu, Adli Sicil Kaydı Beyanı ve Güvenlik SoruĢturması ve 

ArĢiv AraĢtırması Formunu doldurarak, aĢağıdaki belgelerle birlikte 22/05/2017-09/06/2017 

tarihleri arasında DHMĠ Genel Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları Dairesi BaĢkanlığında olacak Ģekilde 

Ģahsen veya posta yoluyla baĢvuracaklardır. Postadaki gecikmelerden dolayı kuruluĢumuz 

sorumlu olmayacaktır. Son baĢvuru tarihi saat 17.30’dan sonra KuruluĢumuza intikal eden 

baĢvurular kabul edilmeyecektir 

BAġVURUDA ĠSTENECEK BELGELER: 

a) Yüksek Öğrenim diploması veya bitirme belgesinin fotokopisi, 

b) 4,5x6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf, 

c) KPSS sınav sonuç belgesinin çıktısı, 

ç) BaĢvuru sırasında son beĢ yıl içerisinde, Ġngilizce dilinde YDS/e-YDS sınavından en az 

70 puan almıĢ olmak veya ÖSYM BaĢkanlığı tarafından 25.02.2016 tarihinde yayımlanan 

eĢdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge. (22.05.2012 

tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.) (Sadece Aday Stajyer Hava Trafik Kontrolörü için 

baĢvuranlar) 

d) Aday BaĢvuru Formu. (Ek-1) 

e) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. 
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f) Adli Sicil Kaydı Beyanı (Ek-2) 

g) Güvenlik SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması Formu (Ek-3) (Bilgisayar ortamında 

doldurulup renkli fotoğraf yapıĢtırılarak 3 nüsha halinde imzalı olarak gönderilecektir.) (Nüfus 

cüzdanı suretini onaylayan kısmı boĢ bırakılacaktır.) 

Bilgisayar destekli seçme programı sınavında veya yazılı sınavda baĢarılı olan ve sözlü 

sınav için çağrılan adaylardan istenilecek belgeler KuruluĢumuz resmi internet adresinde 

(www.dhmi.gov.tr) ayrıca yayımlanacaktır. 

SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU: 

Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınava çağrılacak adaylara yazılı 

tebligat yapılmayacak olup, sınava katılacak adaylara iliĢkin liste, sınav tarihi, yeri ve saati 

KuruluĢumuz resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir. Sınavda baĢarı 

göstererek sözlü sınava hak kazanan adaylara iliĢkin liste; sınav tarihi, yeri ve saati belirtilerek 

KuruluĢumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir. 

SINAV KONULARI: 

Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınav ve sözlü sınav, aĢağıda 

belirtilen konularda yapılır. Sınav Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü hallerde; sınav 

konularında değiĢiklik yapılabilir. 

Bilgisayar destekli seçme programı sınavı; Bilgisayar ortamında; algılama, reaksiyon, üç 

boyutlu düĢünme, hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, önceden 

hazırlanmıĢ veri tabanı kullanılarak yapılır. 

Yazılı sınavlar; Genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme, Ģekil, 

rakam ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik en az 50 

sorudan oluĢur. 

Sözlü sınavlar; Adaylarının sesli iletiĢimde Türkçe ve Ġngilizce dillerinde, yanlıĢ 

anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli 

kekemelik ve aĢırı heyecan sahibi olmak gibi ifade yeterlilikleri de göz önünde bulundurularak 

yapılacak Türkçe ve Ġngilizce mülakatı içerir. 

SINAVLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: 

Bilgisayar destekli seçme sınavı sonunda, her bir aday için bilgisayar çıktısı Ģeklinde 

alınacak raporda yer alan toplam puan esas alınacaktır. Sınav Komisyonu tarafından; raporda yer 

alan toplam puanı en yüksek adaydan baĢlanarak pozisyon sayısı kadar aday baĢarılı ve bu sayının 

yarısı kadar adayda yedek olmak üzere sözlü sınava çağırılır. Yazılı sınav yapılması halinde ise; 

yazılı sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlardan, Sınav Komisyonu tarafından; puanı en 

yüksek adaydan baĢlanarak pozisyon sayısı kadar aday baĢarılı ve bu sayının yarısı kadar adayda 

yedek olmak üzere seçilir ve sözlü sınava çağrılır. Ġlan edilen sınav tarihi/tarihleri itibariyle 

geçerli bir mazeret belirtmeyerek (kanuni bir mazeret) sınava katılmayanlar ilgili sınava farklı bir 

tarihte alınmayacaktır. 

BAġVURU SÜRESĠ VE YERĠ: 

BaĢvuru süresi 22/05/2017 tarihinde baĢlayacak ve 09/06/2017 günü mesai bitiminde sona 

erecektir. BaĢvurular Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları 

Dairesi BaĢkanlığında olacak Ģekilde Ģahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki 

gecikmelerden dolayı kuruluĢumuz sorumlu olmayacaktır. Sınav sonuçları KuruluĢumuz resmi 

internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat 

yapılmayacaktır. Son baĢvuru tarihi saat 17.30’dan sonra KuruluĢumuza intikal eden baĢvurular 

kabul edilmeyecektir. 
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KURULUġUMUZDA ĠSTĠHDAM EDĠLECEK ADAY ASĠSTAN VE STAJYER HAVA 

TRAFĠK KONTROLÖRLERĠ DAĞILIMI 

HAVALĠMANLARI 

Ġstenilen Stajyer 

Hv. Trf. Kont. 

Ġstenilen Asistan 

Hv. Trf. Kont. 

ĠSTANBUL ATATÜRK 26 
 

MUĞLA MĠLAS-BODRUM 4 
 

MUĞLA DALAMAN 4 
 

ANKARA ESENBOĞA  4 
 

TRABZON  1 3 

ISPARTA S.DEMĠREL  3 
 

ERZURUM  3 2 

GAZĠANTEP  4 2 

ġANLIURFA GAP  2 
 

AĞRI AHMED-Ġ HANĠ 2 1 

ADIYAMAN  1 
 

BURSA YENĠġEHĠR  1 
 

DENĠZLĠ ÇARDAK  1 
 

TEKĠRDAĞ ÇORLU  2 
 

ERZĠNCAN  2 
 

ELAZIĞ  2 
 

BALIKESĠR KOCASEYĠT 1 
 

SĠVAS NURĠ DEMĠRAĞ 2 
 

HATAY  1 
 

KARS HARAKANĠ 2 
 

K.MARAġ  1 
 

MARDĠN  1 2 

MUġ  1 2 

SĠĠRT  1 2 

TOKAT  1 
 

VAN FERĠT MELEN  2 2 

ZONGULDAK ÇAYCUMA 1 1 

ĠSTANBUL SABĠHA GÖKÇEN 
 

1 

ALANYA GAZĠPAġA 2 
 

ÇANAKKALE GÖKÇEADA  1 
 

KASTAMONU  1 
 

IĞDIR ġEHĠT BÜLENT AYDIN 
 

2 

BĠNGÖL  
 

2 

ġIRNAK ġERAFETTĠN ELÇĠ 
 

2 

HAKKARĠ YÜKSEKOVA 

SELAHADDĠN EYYUBĠ  
2 

ORDU-GĠRESUN 2 
 

HAVA TRAFĠK KONTROL MERKEZĠ 18 
 

TOPLAM 100 26 

 4597/1-1 
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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

BAKANLAR KURULU KARARI

2017/10327 Bazı İşyerlerinde Kristal-İş Sendikası Tarafından Alınan Grev

Kararının Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğünden

Ertelenmesi Hakkında Karar

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Nurettin CANİKLİ’nin Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Adalet Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet

MÜEZZİNOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Dışişleri Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Ekonomi Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

–– Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

–– Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Maliye Bakanı Naci

AĞBAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

— Akdeniz Üniversitesi Kök Hücre 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


