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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Sinop Üniversitesinden:

SİNOP ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sinop Üniversitesi Kadın Çalışmaları 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; Sinop Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline iliş-

kin 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.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

5 Ocak 2015
PAZARTESİ
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Sinop Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu,

diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (SİNKAMER): Sinop Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştır-

ma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Sinop Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Sinop Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kadının toplumsal ve ekonomik kalkınma içerisinde yerini alabilmesi, kadının sta-

tüsü ve sorunları ile ilgili her konuda duyarlı, bilgili ve yeterli kadroların yetiştirilmesine yö-

nelik faaliyetlerde bulunmak.

b) Sosyal hayat içerisinde kadının verimliliğini artırmak.

c) Kadın yaşamı, geleceği ve sorunlarına bölgesel ve evrensel çözümler getirmek, kadın

haklarını korumak, yaygınlaştırmak, geliştirmek ve bu alanda bütün toplumun bilinç düzeyinin

yükseltilmesini sağlamak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her alan-

da araştırma ve incelemeler yapmak ve etkinliklere katılmak.

ç) Üniversitenin ilgili birim ve bölümlerinin işbirliği ile kadın sorunlarının çözümüne

ilişkin çalışmalarda bulunmak, yayınlar çıkarmak ve konuyla ilgili olarak toplumla Üniversite

arasındaki koordinasyonu sağlamak.

d) Yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her alanda araştırma yapmak.

e) Kadının değerlerinin ve statüsünün geliştirilmesi ile ilgili ulusal ve uluslararası örgüt

ve birimlerle eşgüdüm sağlamak ve işbirliği içinde bulunmak, kongre, sempozyum, çalıştay,

panel, konferans, seminer, kurs ve atölye çalışmaları düzenlemek ve çeşitli kuruluşlardan ge-

lecek istekler doğrultusunda önerilen projeler ile kişisel araştırma projelerini desteklemek ve

yürütmek.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyette bu-

lunur:

a) Ülke ve bölge kadınının kültürel birikimini araştırmak, eğitim, sağlık, yoksulluk, iç

ve dış göç, siyasi katılım, ekonomik üretim gibi alanlarla ilgili olarak Sinop İlindeki kadınların

durumunu saptayacak bilimsel araştırmalar yapmak ve sonuçlarını yayınlamak.

b) Kadın çalışmalarıyla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek ve insan hakla-

rını ve kadınların çağdaş toplumun bireyi olmasını temel alarak kadın sorunları konusunda ge-

lişmelere ilişkin bilgilendirici panel, çalıştay, konferans, sempozyum ve kongre gibi toplantılar

düzenlemek.

c) Çeşitli alanlarda başarılı çalışmalar yapmış ve toplumsal katkılarda bulunmuş ka-

dınların Merkezle iletişimlerini temin etmek ve deneyimlerini aktarmalarını sağlamak.

ç) Kadının değerlerinin ve statüsünün geliştirilmesi ve kadın sorunları ile ilgili eğitim,

sağlık, ekonomi, hukuk, kültür alanlarında bilimsel araştırma ve projeler yapmak ve bunların

uygulanmasını sağlamak.

d) Üniversitelerin farklı birimlerinde kadınlara yönelik yapılan çalışmaları, lisans, yük-

sek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunlarıyla ilgili ders ve seminerler verilmesini ve öğ-

rencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalış-

malarda bulunanları desteklemek.

e) Ulusal kalkınmaya etkin bir biçimde katılamamış olan kırsal kesim kadınları ve kız

çocukları için özel eğitim programları ve seminerleri düzenlemek, yerel, bölgesel ve uluslar-

arası düzeyde Türk kadınını tanıtıcı çalışmalar yapmak.

f) Akademik personelin yanı sıra, Üniversite öğrencilerini, Merkezin faaliyet alanlarıyla

ilgili konularda ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalara ve sosyal sorumluluk projelerine

yöneltmek, teşvik amaçlı ödüllü yarışmalar düzenlemek.

g) Kadın sorunları konusunda gelişmeleri ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık

ve arşiv oluşturmak.

ğ) Kadın araştırmaları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası diğer merkez-

lerle koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, kadın çalışmaları yapanların bir araya gelmesini ve

bilimsel toplantılar düzenlemesini sağlamak ve iletişimi güçlendirmek, kadın sorunları konu-

sunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ve merkezlerle işbirliği yapmak ve

iletişim ağı oluşturmak.
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h) Kadın sorunlarıyla ilgili bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulun-

mak, ihtiyaç ve istekleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık

hizmeti vermek ve veri sağlamak.

ı) Kadın sorunları konusunda kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak.

i) Kadın haklarıyla ilgili mevzuata ilişkin çalışmalar yapmak, eğitim faaliyetlerini yü-

rütmek, kadınlara her alandaki haklarına ve olanaklarına ilişkin bilgi vermek üzere programlar

oluşturmak.

j) 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) Müdür, Rektör tarafından Üniversitede görevli öğretim elemanları

arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün

görevi başında bulunmama süresi altı ayı geçtiği takdirde yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak

Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün bulunmadığı zamanlar Müdürün görevlendireceği

yardımcılarından birisi vekâlet eder. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının da

görev süresi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını

amaçlarına uygun olarak yürütmek.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini

hazırlamak, toplantıları yönetmek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın aralık ayında Rektörün onayına sunmak.
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d) Müdür yardımcıları arasında görev dağılımı yapmak.

e) Merkezin sürekli gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak.

f) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yü-

rütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

g) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler

yapmak, ilgili mevzuata uygun olarak sözleşmeler yapmak.

ğ) Merkezin araştırma ve uygulamayla ilgili alt birimlerinin faaliyetlerini izlemek ve

denetlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, Mü-

dürün önerisi ve Rektörün onayı ile Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilen

en az dört öğretim elemanı olmak üzere toplam en az yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üye-

lerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan

ayrılan veya altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yeni üyeler görevlen-

dirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu top-

lantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(3) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun çalışma politikaları belirlemek.

b) Müdür tarafından sunulan işleri görüşmek ve karara bağlamak.

c) Merkezin araştırma ve uygulamayla ilgili alt birimlerinin kurulmasına karar vermek,

bunların birim sorumlularını belirlemek, birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip onaylamak.

ç) Her faaliyet dönemi sonunda hazırlanacak faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin

esasları tespit etmek, sunulacak raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma prog-

ramını düzenlemek.

d) Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak.

e) Merkezin bütçesini hazırlamak ve karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına görüş, öneri, taslak ve pro-

jeleri ile destek verenler arasından seçilen en çok yedi kişiden oluşur. Üniversite bünyesinde
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görev yapan üyeler Rektör tarafından, diğer kurumlardan seçilecek üyeler ise, Rektörün teklifi

üzerine, ilgili kurum yetkilisinin uygun görüşü ile üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolmadan

görevlerinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri seçilir.

Süresi biten üye tekrar seçilebilir.

(2) Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az iki kez Mü-

dürün çağrısı ile salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarına uyarı ve önerileriyle katkıda bulunmak.

b) Merkezin, genel faaliyetlerinin yönetimi ile ilgili konularda uyarı ve öneri geliştir-

mek, destek sağlamak, amaçlarına uygunluğu konusunda danışmanlık yapmak, merkezin ça-

lışma alanları ile ilgili yeni çalışmaları, önerileri, proje imkânlarını ve işbirliğini sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alt birimler

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda ça-

lışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda alt birimler oluşturulur. Bu gruplar yapılacak

çalışmanın niteliğine göre, Üniversite içindeki öğretim elemanlarından, uzmanlardan ve bu ko-

nuda uzmanlaşmış Üniversite dışından diğer kişilerden oluşturulabilir. Görev süreleri Yönetim

Kurulunun kararı ile belirlenir. Görevini tamamlayan çalışma grubu, gerçekleştirdiği faaliyet-

lerle ilgili bir raporunu Müdüre sunar.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis

edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
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Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Merkez Yönetim Kurulu Kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Sinop Üniversitesinden:

SİNOP ÜNİVERSİTESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/4/2012 tarihli ve 28278 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinop

Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 9 uncu

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür başkanlığında, müdür yardımcıları, Müdürün önerisi üze-

rine Rektör tarafından, doktora düzeyinde uzmanlık derecesine sahip öğretim elemanları ara-

sından üç yıl süreyle görevlendirilen iki üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Süresi dolan

üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi ta-

mamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/4/2012 28278

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/6/2012 28330
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Sinop Üniversitesinden:

SİNOP ÜNİVERSİTESİ SUALTI ARKEOLOJİSİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ilişkin usul

ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve

çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Üniversite bünyesinde yer alan fakülte, yüksekokul, enstitü, uygulama ve

araştırma merkezi, sualtı dalış merkezi, araştırma laboratuvarı, yapım, bakım, onarım atölyesi

ve pilot tesisler gibi birimleri ifade eder.

b) Merkez (SÜSAM): Sinop Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

e) Rektör: Sinop Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Sinop Üniversitesini

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Sualtı arkeolojisi, gemi arkeolojisi, denizcilik arkeolojisi, kıyı ve liman arkeolojisi

ve benzeri alanlarda, yurt içi ve yurt dışındaki deniz ve içsularda bilimsel çalışmalar, kazı ve

araştırmalar yapmak ve bu çalışmaları yayımlamak.

b) Sualtı kültür mirası araştırmaları, sualtı arkeolojisi alanlarında ulusal ve uluslararası

kongre, sempozyum, konferans, sergi ve kurslar düzenlemek, aynı alanda faaliyet gösteren ulu-

sal ve uluslararası bilim kurumlarıyla ortak çalışmalar ve bilimsel toplantılar organize etmek,

bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek, yayınlar yapmak.

c) Sualtı kazılarıyla ortaya çıkarılan arkeolojik buluntuların korunmasına yönelik ona-

rım ve koruma çalışmaları yaparak bu alandaki kültürel mirasımızın gelecek kuşaklara akta-

rılmasını sağlamak, bunun için onarım ve koruma amaçlı laboratuvarlar kurmak.

ç) Sualtı arkeolojisine dair çalışmalar kapsamında, sualtından ele geçirilen tüm organik

ve inorganik arkeolojik materyalin incelenmesi, antik dönem deniz ticareti rotalarının saptan-

ması gibi amaçlarla, disiplinlerarası yaklaşım içinde; eskiçağ tarihi ve dilleri, sanat tarihi,

antropoloji, arkeobotanik, arkeozooloji, arkeometri, biyoloji, kimya, coğrafya, jeoloji, jeomor-

foloji, hidroloji, jeofizik, mimari, inşaat mühendisliği, harita mühendisliği, metalurji, gemi mü-

hendisliği, koruma ve onarım gibi bilim dalları ile işbirliği yapmak ve Merkezin çalışmaları

itibariyle Üniversite bünyesinde sualtı kültürel zenginliklerinin sergileneceği sualtı müzesinin

kurulmasına yönelik çalışmalar yapmak.

d) Çeşitli etkinliklerle sualtı kültürel varlıklarını topluma tanıtarak ulusal bilincin ge-

lişmesine katkı sağlamak.

e) Sualtı kültür envanterini çıkartma çalışmaları yapmak.

f) Sualtı arkeolojisi dalış, kazı ve görüntüleme teknikleri ve ekipmanları alanında araş-

tırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, bu amaçla laboratuvar kurmak.

g) Üniversitenin ve diğer üniversitelerin öğrencilerini sualtı kültürel mirası araştırma-

larına yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim vermek, öğrencilerin

sualtı araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak ve imkanlar sağlamak, öğrencilerin

ve her düzeyde araştırıcının gelişimine yönelik eğitim programları, kurslar düzenlemek, ge-

rektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak.

ğ) Güzel sanatlar bilim alanında sualtı kültürel mirasımız ile ilgili yapılacak çalışmalara

destek olmak.

h) Deniz ve iç sulardaki sualtı kültürel mirasımızın, turizm ile daha da tanınması için

çalışmalar yapmak.
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ı) Merkezin amaçları doğrultusundaki uygulama ve araştırma dalışlarını gerçekleştire-

bilecek bir dalgıç ekibini yetiştirmek ve göreve hazır tutmak.

i) İlgili kurum ve kuruluşlarca istenen diğer çalışmaları yapmak.

j) Rektör tarafından verilen ve Merkezin çalışma amacına giren diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl

için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faali-

yetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda

ona vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez.

(2) Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından en çok iki kişi müdür

yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, bilimsel çalışmaların devamını sağlamak

ve Müdüre yardımcı olmak üzere görevlendirilirler. Müdürün görev başında bulunmadığı du-

rumlarda müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür

yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusunda, yönetim ve işleyişinden

sorumlu kişidir. Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin işleyişiyle ilgili bütün tedbirleri almak ve uygu-

lamak.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezce desteklenen araştırma projelerinin yürüyüş ve işleyişini izlemek ve denet-

lemek.

ç) Laboratuvar, AR–GE birimleri gibi Merkeze bağlı araştırma geliştirme birimlerindeki

araç gerecin maksimum verimle kullanımı, sağlıklı işleyiş ve çalışmasını sağlamak amacıyla

her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun ortak kararıyla

Rektöre sunmak.

e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı

amacıyla girişimlerde bulunmak.
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f) Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerilerden hangilerinin uygulamaya ko-

yulduğu ve bunlardan ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna bilgi vermek.

g) Merkezde görev alacak akademik ve idari personel ihtiyaçlarını gerekçeleriyle bir-

likte hazırlayarak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak. Mer-

keze bağlı birimlerin Üniversite elemanlarınca kullanımı, mesai saatleri içinde ve dışında ça-

lışma prensipleri ile ilgili düzenleyici işlemlerin hazırlanmasını sağlamak.

ğ) Rektörce verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürü ve müdür yardımcılarıyla birlikte Üniversite

öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen iki üye ile birlikte toplam beş

kişiden oluşur. Müdür Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık yapar. Yönetim Kurulunun,

Müdür ve yardımcıları da dahil tüm üyeleri Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör

tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Süresi

dolmadan görevinden ayrılan veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen

üyenin yerine kalan süre için aynı usulle yeni görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine iki ayda en az bir kez salt çoğunluk ile

toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak; çalışma düzenini, Mer-

kezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek, Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili

kararlar almak.

b) Gerekli düzenleyici işlemleri hazırlayarak Üniversite Senatosunun onayına sunmak.

c) Merkeze bağlı olarak çalışacak birimlerden sorumlu olacak elemanları belirlemek.

ç) Merkezin çalışma prensiplerine, laboratuvarların işleyişine ve sorumlularına ilişkin

konularda gerekli kararları almak.

d) Müdürce hazırlanacak program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak.

e) Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak.

f) Danışma Kurulunda oluşan görüş ve öneriler doğrultusunda kararlar almak.

g) Sunulan projelerin Merkez amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve uy-

gun projeler için çalışma ortamı hazırlamak ve önerilerde bulunmak.

ğ) Araştırma gruplarını belirlemek ve bunların tekliflerini hazırlamak.

h) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

Danışma Kurulu; Üniversite içinden veya dışından, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili araştırma

ve çalışmalarıyla tanınan kişiler arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az

altı kişiden oluşur. Danışma Kurulu Başkanı, Rektör tarafından görevlendirilir.
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(2) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlen-

dirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Danışma Kurulu üyelerinin yerine aynı usulle

yeni üyeler belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin gö-

rev süresi tamamlanana kadardır.

(3) İstekleri halinde Danışma Kurulunda görevlendirilecek ilgili kurum ve kuruluşların

temsilcileri Rektör tarafından belirlenir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Danışma Kurulu

Başkanının çağrısı üzerine salt çoğunluk ile toplanır. Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlen-

dirmeler yapar ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulu; Merkezin danışma organı olup, kararları

istişari niteliktedir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin işlevleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler

ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek.

b) Bölgedeki ve bölge dışındaki sanayi kuruluşları, diğer bilimsel ve teknolojik kuru-

luşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine alacağı kararlarla katkıda bulunmak.

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek

ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

ç) Merkezin amaç ve faaliyet alanı ile ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin

alınmasına imkan sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez

Müdürüne devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Merkez Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Sinop Üniversitesinden:

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak

kurulan Sinop Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,

yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sinop Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, 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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (SİNUZEM): Sinop Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sinop Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Sinop Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Sinop Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Görevleri ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İletişim ve bilgi teknolojisine dayalı olarak Üniversitede yürütülen önlisans, lisans

tamamlama, lisans, yüksek lisans, doktora ve sürekli eğitim dâhil ders, kurs, seminer, konferans,

sertifika programı gibi tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan,

program, eşgüdüm ve uygulama faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.
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b) Yükseköğretimin zaman ve mekân sınırlılığını gidererek yeni öğrenci kitlelerine ya-

yılmasını sağlamak.

c) Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle verimliliği

artırmak, bilgiyi tüm kitlelere yaygınlaştırmak.

ç) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam olanaklarını kullanarak eğitimin

etkinliğini artırmak.

d) Eğitim-öğretim olanaklarının paylaşımlarını sağlayarak Üniversite içinde, üniversi-

teler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde akademik etkileşimi ve

yardımlaşmayı kolaylaştırmak, bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve is-

teklerine yardımcı olmak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü, doktora ve yetişkin

eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve ders programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte

olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek.

e) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak.

f) Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını e-öğrenme ortamlarına uyar-

layarak, verimlilik ve başarılarının geliştirilmelerine katkıda bulunmak.

g) Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak.

ğ) Üniversitede uzaktan eğitime ilişkin etkinliklerin sağlıklı yürütülmesi için her türlü

idari, teknik ve akademik tedbirleri almak.

h) Uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğretim yönetim sistemi yazılımının aksaksız biçimde

çalışmasını sağlamak ve yönetimini gerçekleştirmek.

ı) Merkez için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasarlamak ya da mevcut yazılımları

ihtiyaca göre güncellemek.

i) Uzaktan eğitim ile ilgili ders, seminer ya da kurslar için web tabanlı öğretim mater-

yalleri geliştirmek ve uygulamak.

j) Üniversitenin farklı birimlerinde ve diğer üniversitelerde uzaktan eğitim sistemlerini

kurmak, Üniversite alt yapısını kullanarak bu konuda çözümler geliştirmek, ürün ve danışman-

lık hizmetleri vermek.

k) Uzaktan eğitim hakkındaki birikimi diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşmak, uzaktan

eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli veya yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, sü-

reli/süresiz yayınlar yapmak.

Merkezin görevleri ve faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin başlıca görevleri şunlardır:

a) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için bilgi ve ile-

tişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar,

benzeri dersler, eğitim programları planlamak ve bu faaliyetlerin eşgüdümünü sağlamak.
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b) Senato kararları çerçevesinde önlisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü eği-

tim-öğretim faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemek.

c) Uzaktan yükseköğretim kapsamında Üniversiteye bağlı eğitim kurumları ile diğer

yükseköğretim kurumları için dersler ve programlar planlamak ve yürütmek.

ç) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde ça-

lışan akademisyenlerle ortak yüksek lisans, doktora dersleri ve sınavları için gerekli altyapıyı

sağlamak.

d) Uzaktan eğitimle ilgili iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimini takip etmek, uy-

gulamalar için sistem tasarımı yapmak ve uzaktan eğitime ilişkin tüm teknik işleri yürütmek.

e) Uzaktan eğitimin teknolojik ve iletişim altyapısı konularında ulusal ve uluslararası

kurum ve kuruluşlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sağlamak.

f) Üniversite ve iletişim hizmeti sunan diğer kurum ve kuruluşlarla uzaktan eğitim ile

ilgili işbirliği yapmak.

g) Uzaktan eğitime ilişkin mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni gelişmeler ve uy-

gulamalar planlamak ve düzenlemek.

ğ) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

h) Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim çalışmaları için ders içerikleri

hazırlamak.

ı) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını

ve ders içeriklerini hazırlamak, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak,

gerekli koordinasyonları sağlamak.

i) Bilgi toplumu geçiş sürecinde Ülke kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı uygula-

maların e-öğrenme aracılığıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yap-

mak.

j) Kamu ve özel kuruluşlara ve kişilere uzaktan eğitimle verilecek yaşam boyu eğitime

yönelik ders, seminer, konferans gibi çalışmalara ilişkin proje geliştirmek, geliştirilen projelerin

hayata geçirilmesini sağlamak.

k) Uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş-

birliği yapmak.

l) Teknolojideki gelişmelere ve koşullara göre uzaktan eğitimle ilgili her türlü görevin

güncellenmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları yürütmek.
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m) Uzaktan eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca ka-

rarlaştırılan 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.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl süre için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür görev-

lendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde

yerine müdür yardımcılarından birisi, o da bulunmadığı zamanda Yönetim Kurulu üyelerinden

biri en kıdemlisinden başlamak üzere vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yar-

dımcılarının da görevi sona erer. Müdürün altı aydan fazla süre görevinin başında bulunmaması

halinde görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantıya başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak.

ç) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

d) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

e) Uygulanan programlar ve faaliyetlere ilişkin olarak enstitüler, fakülteler, yüksek-

okullar, meslek yüksekokulları, Üniversite Sürekli Eğitim Merkezi, Bilgi İşlem Dairesi Baş-

kanlığı, uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı diğer bölümlerde eşgüdümü

sağlamak.

f) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim

Kurulunun görüşünü de alarak Rektörlüğe sunmak.

g) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe

sunmak.
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ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.

h) Uzaktan eğitim programlarında eğitim verecek olan önlisans, lisans tamamlama, li-

sans, lisansüstü ve doktora programı öğretim elemanlarını; bölüm başkanlarının ve ilgili ku-

rumların yöneticilerinin de görüşlerini alarak Rektörün onayına sunmak.

ı) İnternet üzerinden sanal eğitim yapan bölümlerin akademik programlarının görüşül-

mesi sırasında ilgili yüksekokul, fakülte ve enstitü kurullarında ilgili bölüm başkanlarıyla bir-

likte toplantılara katılmak.

(3) Müdürün önerisi ile çalışmalarında müdüre yardımcı olmak üzere Üniversite birim-

lerinde görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı

olarak görevlendirilir.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve yardımcıları dâhil beş kişiden oluşur. Di-

ğer üyeler; Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görev-

lendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliklerin boşalması halinde

kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu top-

lantılarına başkanlık yapar. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az altı kez salt

çoğunlukla toplanır ve kararları oy çokluğu ile alır. Eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde ço-

ğunluk sağlanmış sayılır. Müdürün önerisi üzerine, gerektiğinde Üniversite içinden ve dışından

konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Ku-

rulu toplantılarına katılabilirler. Ancak bu kişiler oy kullanamazlar.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Araştırma ve uygulayıcı elemanların, eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel

toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.

d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

e) Bölüm başkanlıklarına bildirilmek üzere programda okutulacak ders içerikleriyle il-

gili tavsiye kararları almak.

f) Program içeriklerinin güncelleştirilmesiyle ilgili tavsiye kararları almak.

g) Programda yer alacak web içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve gözden ge-

çirmek, konuyla ilgili bölüm başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak.
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Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile dı-

şarıdan, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcilerinden olmak

üzere en az beş üyeden oluşur. Danışma kurulu üyeleri Rektör tarafından belirlenir. Danışma

Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlen-

dirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur

ve istişari nitelikte görüş bildirir.

(4) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-

dirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının

salt çoğunluğu ile toplanır.

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

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

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkezin faaliyetleri hakkında öne-

rilerde

bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Müdürün talebi

üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek

personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

5 Ocak 2015 

PAZARTESİ 
Sayı : 29227 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/1646 
Karar No : 2014/397 
Hükümlü Kimliği : Ferdi CIVALI (T.C. Kimlik Nu: 33079926582): Salih ve Cumaziye 

oğlu, 01.05.1979 İstanbul doğumlu. Kırklareli İli Merkez İlçesi Üsküp Cevatpaşa Mahallesi 
nüfusuna kayıtlı. Suç tarihinde; Adana 6. Kolordu 1'inci Mknz. P. Tb. 4'üncü Mknz. P. BI.K.lığı 
emrinde görevli iken terhisli. Halen; Çerkezköy K-1 Tipi Kapalı Cezaevinde başka bir suçtan 
tutuklu olarak bulunur. 

Suç : Firar 
Suç Tarihleri : 28.12.2000 - 19.10.2003 
Yukarıda açık kimliği yazılı hükümlü hakkında 30.06.2014 tarihinde yapılan duruşmasında; 
Mahkememizin 24.08.2004 Tarihli 2004/2346-412 E.K sayılı Mahkumiyet Hükmü ile 

İlgili Yapılan Uyarlama Yargılaması Sonucunda: 
Hükümlü (Ter.) P. Er Ferdi CIVALI hakkında Mahkememizce tesis olunan 24.08.2004 

tarihli 2004/2346-412 E-K sayılı mahkûmiyet hükmünde DEĞİŞİKLİĞE YER OLMADIĞINA, 
Yürütülen UYARLAMA DAVASININ REDDİNE, 
İnfazın aynen DEVAMINA, 
Askeri Savcının talebine uygun ve temyiz yolu açık olmak üzere, HÜKÜMLÜNÜN 

YOKLUĞUNDA karar verildi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 03.10.2001 tarih ve 4709 
sayılı Kanunun 16'ncı maddesi ile değişik 40'ıncı ve 353 sayılı Kanunun 209'uncu maddesi amir 
hükmü uyarınca temyiz isteminin karar veya hükmün hükümlüye tebliğinden itibaren BİR 
HAFTA İÇERİSİNDE olacağı, teşkilatında Askeri Mahkeme kurulan Kıta Komutanı veya Askeri 
Kurum Amiri için temyiz süresinin hükmün gerekçesiyle birlikte tebliği tarihinden başlayarak 
BİR HAFTA olduğu, Askeri Savcı için temyiz süresinin karar veya hükmün tefhiminden itibaren 
BİR HAFTA olduğu, taraflara temyiz isteminin Askeri veya Sivil Adli Makamlara, asker kişiler 
yönünden en yakın Askeri Birlik Komutanlığına veya Askeri Kurum Amirliğine; tutuklular veya 
hükümlüler tarafından ceza ve infaz kurumu müdürlüğüne sözlü veya yazılı müracaatla 
yapılacağı, tarafların bu şekilde Askeri Yargıtay'da hükmü temyiz etme haklarının bulunduğu 
açıklandı, temyiz hakkının kullanılmasına ilişkin olarak belirtilen BİR HAFTALIK sürenin hak 
düşürücü süre olduğu, dolayısıyla BİR HAFTALIK sürenin geçirilmesi halinde temyiz hakkının 
sona ereceği hususu ile kanun yol ve süresi anlatıldı, usulen tefhim edildi. 

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış 
olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ 
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 10704 
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Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkeme Kıdemli Hakimliğinden: 

Esas No : 2014/131 

Karar No : 2014/115 

Karar Tarihi : 08 Temmuz 2014 

Suç : İZİN TECAVÜZÜ 

Sanık : Osman SAĞLAM- Osman ve Emine oğlu, 1989 D.lu, Trabzon, Vakfıkebir 

Deregözü Köyü Nüf. Kyt. Kızılay Caddesi, Bayır Sokak, Erhan Apt. 

No.59/10 Kartal - İstanbul adresinde oturur. T.C. Kimlik No: 61663349288 

Hüküm Özeti : 

Sanık P.Er Osman SAĞLAM hakkında Gnkur. Bşk.lığı Askeri Mahkemesince verilmiş 28 

Ocak 2010 tarih ve 2010/145-19 esas-karar sayılı mahkumiyet hükmünün GERİ ALINMASINA, 

Sanık P. Er Osman SAĞLAM'ın Sivas 5. P. Tugay Komutanlığında acemi eğitimini 

tamamladıktan sonra dağıtım izni verilmesi üzerine zamanında yeni birliği olan Merkez Orduevi 

Müdürlüğüne katılmamak suretiyle, 25 Eylül 2009-12 Ekim 2009 tarihleri arasına kendiliğinden 

katılmakla sona eren izin tecavüzü suçunu işlediği anlaşıldığından, isnat edilen suçun sanık 

tarafından işlendiğinin sabit olması nedeniyle, eylemine uyan Askeri Ceza Kanunun 66/1-b 

maddesi uyarınca takdiren BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın altı haftalık süre içerisinden kendiliğinden birliğine katılması nedeniyle verilen 

cezadan Askeri Ceza Kanunun 73. maddesi uyarınca yarısı oranında indirim yapılarak sanığın 

ALTI AY HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın yargılama sürecindeki olumlu davranışları lehine takdiri hafifletici sebep kabul 

edilerek verilen cezadan, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 5328 sayılı Kanun ile değişik 62/1. 

maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sonuç olarak BEŞ AY HAPİS CEZASI 

İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanık hakkında şartlar oluşmadığı için hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı 

verilmesine YER OLMADIĞINA, 

Sanığın cezasının ertelenmesine takdiren YER OLMADIĞINA, 

Sanık hakkında hükmolunan hapis cezasının TCK'nın 50 ve 52'inci maddeleri uyarınca bir 

gün karşılığı 20 TL hesabı ile adli para cezasına çevrilerek NETİCETEN ÜÇ BİN (3.000) TL 

ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanık hakkında hükmedilen adli para cezasının, TCK'nın 52/4ncü maddesi uyarınca, aylık 

taksitler halinde ve her bir taksiti 125.TL olmak üzere 24 eşit taksit halinde 

ÖDETTİRİLMESİNE, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının 

tamamının tahsil EDİLMESİNE, ödenmeyen adli para cezasının hapse ÇEVRİLMESİNE, 

Askeri savcının talebine uygun ve temyizi kabil olmak üzere karar verildi. 

Verilen bu karar Duruşma Hakimi, Hakim Teğmen Akif US (2011-27), İddia makamında 

Askeri Savcı, Dz. Hak. Yzb. Necmettin AKSOY (2004-0005) ve tutanakta tutanak katibi, Sivil 

Memur Hava TANER (G-14815) oldukları halde sanığın YOKLUĞUNDA, 353 S.K.nun 

254,196, 197, 205,209 ve 212 nci maddeleri uyarınca hüküm yüzüne karşı verilen yönünden 

hükmün yüze karşı okunmasından, hüküm yokluğunda verilen yönünden hükmün tebliğinden 

itibaren bir hafta içerisinde askeri veya sivil adli makamlara, asker kişiler yönünden en yakın 

askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine, tutuklular veya hükümlüler yönünden 

cezaevi ve tutukevi müdürlüklerine, yada bizzat Askeri Yargıtay'a sözlü veya yazılı müracaatla 

temyiz edebileceği usulen tefhim kılındı, bugüne kadar bilinen adreslerinde bulunamaması 

nedeniyle kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı 

maddeleri uyarınca sözü geçen hüküm kendisine ilanen tebliğine ve Resmi Gazete’de ilan 

tarihinden 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağına karar verildiği duyurulur. 

 10770 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MOTORİN SATIN ALINACAKTIR 

E.Ü.A.Ş. Afşin - Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

1-) Teşekkülün; 

a) Adresi : Çoğulhan Mah. Mevkii Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve Fax : 0344 - 524 22 82 / 0344 - 524 22 80 

c) E-Posta Adresi : ael@euas.gov.tr 

2-) İhale Konusu Malın; 

 

a) Niteliği 

ve Türü: 
Miktarı: 

İhale Kayıt 

No: 
Dosya No: 

Şartname 

Bedeli: 

İhale 

Tarihi: 

Motorin 
900.000 

Litre 
2014/172534 TER-AEL-2014-0524 250,00 TL 29.01.2015 

 

b) Teslim Yeri : AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı 

c) Teslim Tarihi : Teknik Şartnamede Belirtilmiştir. 

d) İhale Usulü : Açık İhale Usulü 

3-) İhalenin; 

a) Yapılacağı Yer : AEL İşletme Müdürlüğü İhale Salonu. 

b) Tarihi ve Saati : Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat: 14.00 

c) İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü  

4-) İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin 

İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

4.1) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, ihale dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini; 

- Vakıfbank Elbistan Şubesi IBAN NO: TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 hesabına 

yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin ve vergi numarasının 

yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme 

Müdürlüğü (Tel: 0-344-524 22 82/2569 ) Çoğulhan Mahallesi Mevkii Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

adresinden temin edilebilir. 

5-) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek 

Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen 

Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)  

6-) İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7-) Teklifler, ihale tarihi saat 14.00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler 

dikkate alınmaz.) 

8-) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

9-) İş bu ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel 

Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

 11745/1-1 



Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 5 Ocak 2015 – Sayı : 29227 

 

ÇAYKUR SÜZEN POŞET ÇAY ETİKET KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 20.000 Kg. ÇAYKUR Süzen Poşet Çay Etiket Kağıdı %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında 

Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 

RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19.01.2015 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır. 

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 11599/1-1 

————— 
OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR 

1 - Teşekkülümüze ait Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünün ihtiyacı 

4.020.000 adet 290x540x285 mm’lik Oluklu Karton Kutu %20 artar-azalır toleranslı olarak Satın 

Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi gereğince açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın Alma Dairesi Başkanlığı-RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.01.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’de 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez.  

5 - İhale alternatif teklife kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

7 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden en az % 3 geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
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8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.  

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi kısmen 

veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 11817/1-1 

————— 
OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR 

1 - Teşekkülümüze ait Rize 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı 

4.800.000 adet 290x540x285 mm lik Oluklu Karton Kutu %20 artar-azalır toleranslı olarak Satın 

Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi gereğince açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın Alma Dairesi Başkanlığı-RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.01.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez.  

5 - İhale alternatif teklife kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

7 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden en az % 3 geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.  

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi kısmen 

veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 11818/1-1 

—— • —— 
REAKSİYON TANKI OTOMASYONU İÇİN REDÜKTÖR, MOTOR, MİL, 

MEKANİK SALMASTRA, KARIŞTIRICI KANAT EKİPMANI VE 

DALGAKIRAN SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünde kullanılan reaksiyon tankının otomasyonu için redüktör, motor, mil, 

mekanik salmastra, karıştırıcı kanat ekipmanları ve 2 adet dalgakıran montajı yapılarak kapalı 

zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 

50 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 

IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim 

bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek (0272 612 5667) numaraya fakslanması 

durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9351 

nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İhale tarihi 19 Ocak 2015 Pazartesi günü saat 14.00 olup, istekliler belirtilen saate kadar kapalı 

zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

 3/1-1 
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İHALEYE DAVET 

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden: 

SÖZLEŞME NO: KAY-G1 

KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİ İÇİN 

PALETLİ DOZER VE TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ ALIMI 

 Kredi No : 7885-TU 

 İhale No : KAY-G1 

1. İLLER BANKASI, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) Belediye 

Hizmetleri Projesi-II'nin (Ek Kredi) finansmanı için bir kredi almıştır. İLLER BANKASI, 

kredinin bir kısmını Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne (Bundan sonra İdare olarak anılacaktır) 

"Katı Atık Yönetim Projesi”nin finansmanı için tahsis etmiştir. Söz konusu kredinin bir 

bölümünün, "Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İşletilmesi için Paletli Dozer ve Tekerlekli 

Yükleyici Alımı (Sözleşme No. KAY-G1)" sözleşmesi uyarınca uygun görülen ödemelerde 

kullanılması öngörülmüştür. Bu ihale, Dünya Bankası satın alma yöntem ve kılavuzlarına göre 

Ulusal Rekabete Dayalı İhale (NCB) şeklinde yapılacaktır. 

2. Bu doğrultuda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi uygun teklif sahiplerini, aşağıda 

bilgilerinize sunulan malların tedarikini kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf 

tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir. 

Söz konusu mallar; 

LOT NO TANIMI MİKTAR 

1 Paletli Dozer (İşletme Ağırlığı>19.5 ton) 1 Adet 

2 Tekerlekli Yükleyici (İşletme Ağırlığı>17.5 ton) 1 Adet 

olarak belirlenmiştir. 

3. Teklif sahiplerinin ihale dokümanında tarifli “Kayseri Katı Atık Düzenli Depolama 

Tesisi İşletilmesi için Paletli Dozer ve Tekerlekli Yükleyici Alımı” için, teklif vermeleri 

gerekmektedir. 

Teklifler ihale dokümanında her bir Lot için tarifli tüm hususları kapsayacak şekilde 

olacaktır ve bu çerçevede değerlendirilecektir. Bir teklif sahibi bir veya birden çok Lot için teklif 

sunabilir. İhale dokümanında tarifli tüm koşulları sağlayan, bir veya birden çok Lot için en düşük 

fiyat teklifini veren ve yeterlilik şartlarını sağlayan teklif sahibi/teklif sahipleri ile sözleşme 

imzalanacaktır. 

Sözleşme Paketi/Paketleri için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 

belirtilmektedir: 

i. Teklif Sahibi, teklif tarihinden itibaren son beş (5) yıl içinde (2009 yılından teklif verme 

tarihine kadar) bu sözleşme kapsamında teklif vereceği lot(lar)taki ekipmanların ve yedek 

parçalarının imalatı ve/veya tedarikinde deneyimli olmalıdır. Bu tecrübesini referans mektupları 

veya önceki işleri ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları/Özel Sektör tarafından düzenlenmiş olan 

iş deneyim belgeleri ve faturalar veya yıllık üretim miktarını gösteren sanayi sicil belgesi veya 

kapasite raporu ile tevsik edecektir. Teklif sahibi, son 5 yıl içinde (2009 yılından teklif verme 

tarihine kadar) bir veya birden fazla sözleşme kapsamında, en az teklif tutarında, sözleşme 

kapsamındaki iş makinesi ve yedek parça imalat veya tedarikinde deneyimli olmalıdır. Teklif 

Sahibi son beş (5) yıldır (2009 yılından teklif verme tarihine kadar) müşterisi olan kurum ve 

kişilerin isim, adres ve telefonlarını teklifi ile birlikte verecektir. 
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ii. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son on (10) yıl (2004 yılından teklif verme 

tarihine kadar) içerisinde tamamladığı veya halen devam eden sözleşmelerle ilgili dava veya 

tahkim ve diğer hukuksal durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin 

yanlış veya eksik bilgi vermesi başvurunun iptaline neden olabilecektir. 

iii. Teklif sahibinin son üç (3) yıllık ortalama cirosunun (2011-2012-2013), teklif vereceği 

lot(lar)un toplam teklif bedelinden daha az olmaması gerekmektedir. (Ciro, Bilanço ve Gelir 

Tablosu ile belgelendirilecek olup Yeminli Mali Müşavir veya vergi dairesi onaylı olacaktır. 

Cironun farklı para biriminde olması halinde, ait olduğu yılın 30 Haziran tarihli T.C. Merkez 

Bankası satış kuru kullanılarak Türk Lirasına çevrilecektir). 

4. Ortak girişim olarak verilen teklifler kabul edilmeyecektir. 

5. İlgi duyan uygun teklif sahipleri, İdare temsilcisi Dr. Seyit Ahmet OKUR, Kayseri 

Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı, Ahievran Caddesi, No: 30  

(Eski Onay Sineması Binası), 2. Kat 38010 Kocasinan/KAYSERİ, Telefon: 0 352 207 15 90, 

Faks: 0 352 222 46 96, (e-posta 1: saokur@kayseri.bel.tr e-posta 2: cevre@kayseri.bel.tr)'dan 

gerekli olacak bilgileri edinebilir ve aşağıda verilmiş olan adreste mesai saatleri olan saat 09:00 

ile 17:00 (yerel saat) arasında ihale belgelerini inceleyebilirler. 

6. İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale 

belgelerinin tamamını 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında (KDV dahil), söz konusu meblağı 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, Ziraat Bankası Kicikapı Şubesindeki TR92 0001 0010 9832 

4314 13 5003 numaralı TL hesabına, "KAY-G1" referans numarası yazılarak banka transferi 

yoluyla ya da elden yatırarak, dekont ile birlikte yukarıda belirtilen adrese başvurarak satın 

alabilirler. Dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz 

konusu bedeli yatırdığını tevsik eden firmalara talepleri durumunda dokümanlar kargo servisi ile 

ödemeli olarak gönderilebilir. 

7. Teklifler en geç 06 Şubat 2015, Cuma günü saat 15:00'e kadar en az aşağıdaki 

tutarlarda geçici teminatla birlikte yukarıdaki adrese teslim edilecektir. 

LOT NO LOT TANIMI Geçici Teminat Tutarı* 

1 Paletli Dozer (İşletme Ağırlığı>19,5 ton) 20.000 TL 

2 Tekerlekli Yükleyici (İşletme Ağırlığı>17,5 ton) 15.000 TL 

* Birden fazla Lot için teklif sunan teklif sahipleri, ilgili Lotlar için yukarıda istenen tutarı 

karşılayacak şekilde ayrı ayrı geçici teminat mektubu sunacaklardır. 

Teklif günü ve saatinden sonra verilen teklifler reddedilecek ve açılmadan Teklif Sahibine 

iade edilecektir. 

8. Teklifler 06 Şubat 2015, Cuma günü; 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 

Ahievran Caddesi No: 30 (Eski Onay Sineması Binası), 2. Kat 

38010 Kocasinan/KAYSERİ – TÜRKİYE 

adresinde teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda saat (yerel 

saat) 15:15'te açılacaktır. 

9. Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na tabi değildir. 11940/1-1 
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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

— Sinop Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Sinop Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sinop Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Sinop Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlân

– 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. 


