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YÖNETMELİKLER

Kapadokya Üniversitesinden:
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kapadokya Üniversitesi İnsansız Hava Aracı

Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kapadokya Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Sistem-

leri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, 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 ve 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Kapadokya Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Sistemleri Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Mütevelli Heyeti: Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) Rektör: Kapadokya Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Kapadokya Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) İnsansız hava aracı sistemleri ile ilgili bilgi birikimini artıracak analizler yapmak,

geleceğe yönelik, yönlendirici somut öneriler içeren akademik faaliyetlerde bulunmak.
b) İnsansız hava aracı sistemleri ile ilgili elde edilen bilgi birikimini, ulusal ve uluslar-

arası seviyede karar alıcılarla, akademisyenlerle, özel sektör liderleriyle ve diğer sosyal pay-
daşlarla kitap, rapor, broşür ve benzeri araçlarla paylaşmak.

c) Yerli ve yabancı araştırma merkezleri, enstitüler, düşünce grupları ve benzerleri ile
işbirliği yapmak ve ortak çalışmalarda bulunmak.

ç) İnsansız hava aracı sistemleri ile ilgili araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.
d) İnsansız hava aracı sistemleri ile ilgili ulusal ve uluslararası projelerde yer almak.
e) İnsansız hava aracı sistemlerinin ulusal ve uluslararası sertifikasyonlarında test ve

onay yetkisi sahibi olmak ve yerli insansız hava aracı sistemleri üretmek için girişimlerde bu-
lunmak.

f) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti sunmak suretiyle bilim dün-
yasına katkı sağlamak.
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g) Uluslararası kuruluşlar bünyesinde kurulan ilgili çalışma gruplarına katılmak.
ğ) Merkezin çalışma alanı ile ilgili çeşitli uluslararası komisyonlara üye olmak ve ça-

lışma gruplarında görev alarak, ulusal mevzuata katkı sağlamak.
h) Kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarının insansız hava aracı sistemleri ihtiya-

cına yönelik çeşitli kabiliyetlerde özgün insansız hava aracı sistemleri projelerini geliştirmek.
ı) İnsansız hava aracı pilotlarına yönelik mesleki eğitimler düzenlemek, sınavlar yap-

mak.
i) Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve diğer birimler ile işbirliği ve ortak çalışmalar yap-

mak.
j) Merkezin amacı doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.
Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları, Müdür ve Yönetim Kuruludur.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör ta-

rafından üç yıllık  süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Mü-
dürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Merkezde görevli öğretim elemanları
arasından biri vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri

almak ve denetlemek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezi temsil etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rek-

törlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin, Merkezin faaliyet alanları

kapsamına giren birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık
süre için görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler ye-
niden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağ-
lanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını ha-

zırlamak ve yürütmek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak.
c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesiyle ilgili ka-

rarları almak.
ç) Merkez bünyesinde akademik birimlerce yürütülecek bilimsel uygulamalarda koor-

dinasyonu sağlamak.
d) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere katılanlara verilecek sertifika, başarı

belgesi ve benzeri belgeleri düzenlemek.
e) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
f) Müdür tarafından önerilen konuları değerlendirerek karara bağlamak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi mütevelli heyeti başkanı veya mütevelli

heyeti başkanının satın alma konusunda yetki verdiği yöneticidir. Bu yetki uygun görülen öl-
çüde Müdüre devredilebilir.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 13 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar

ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin hizmetinde
kullanılır.

(2) Merkez, araştırma ve eğitim faaliyetlerinde gerekli görüldüğü durumlarda ilgili bö-
lüm veya program başkanının onayı ile Üniversitenin derslik, laboratuvar ve ekipmanlarını
kullanabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 30/6/2017 tarihli ve 30110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ka-

padokya Meslek Yüksekokulu İnsansız Hava Aracı Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

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

—— • ——
Kapadokya Üniversitesinden:

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ KAPADOKYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Çalış-

maları Uygulama 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, Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Çalışmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, 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 ve 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (KAM): Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Mütevelli Heyeti: Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) Rektör: Kapadokya Üniversitesi Rektörünü,
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d) Üniversite: Kapadokya Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Kapadokya bölgesinin korunması ve tanıtılmasına yönelik araştırmalar ve çalışmalar

yaparak Üniversitenin Turist Rehberliği ve Mimari Restorasyon programı öğrencilerinin mes-
leki donanım ve yeterliliklerini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak.

b) Başta Nevşehir ve çevresi olmak üzere, bölgenin tarihi, mimari, arkeoloji, etnografi,
sanat ve kültür değerlerinin araştırılması, belgelenmesi, korunması, onarılması ile ülkemizin
değerlerini yüceltmek ve bunun yanında turizm vasıtasıyla dünyaya tanıtılmasına yönelik ça-
lışma ve araştırmalara destek olmak.

c) Yurt içi ve yurt dışından uzman katılımları sağlayarak eğitim, seminer gibi faaliyetler
düzenlemek, yurt dışındaki diğer merkezlerle bağlantılar kurarak karşılıklı etkileşimlerle öğ-
rencilerin kendilerini geliştirmelerine ve bunun yanında Üniversite dışından da bu eğitim ve
araştırmalara dahil olmak isteyenlere fırsat vererek eğitim ağının genişlemesine katkı sağla-
mak.

ç) Merkezin amacı doğrultusunda projeler yürütmek; araştırmalar yapmak veya bunlara
destek olmak.

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları, Müdür ve Yönetim Kuruludur.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör ta-

rafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Mü-
dürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Merkezde görevli öğretim elemanların-
dan biri vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri

almak ve denetlemek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezi temsil etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rek-

törlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin Merkezin faaliyet alanları

kapsamına giren birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık
süre için görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler ye-
niden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağ-
lanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını ha-

zırlamak ve yürütmek, faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda Mütevelli Heyeti kararı ve Rektör
onayı ile gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamak.

13 Kasım 2017 – Sayı : 30239                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak.
c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesiyle ilgili ka-

rarları almak.
ç) Merkezde ilgili birimlerce yapılacak bilimsel uygulamalarda Merkez ile ilgili koor-

dinasyonu sağlamak.
d) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere katılanlara verilecek sertifika, başarı

belgesi ve benzeri belgeleri düzenlemek.
e) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
f) Müdür tarafından önerilen konuları değerlendirerek karara bağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanun hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi mütevelli heyeti başkanı veya mütevelli

heyeti başkanının satın alma konusunda yetki verdiği yöneticidir. Bu yetki uygun görülen öl-
çüde Müdüre devredilebilir.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 13 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar

ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin hizmetinde
kullanılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 28/5/2017 tarihli ve 30079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ka-

padokya Meslek Yüksekokulu Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yö-
netmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

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

—— • ——
Kapadokya Üniversitesinden:

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ SICAK HAVA BALONU VE HAVA GEMİSİ 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kapadokya Üniversitesi Sıcak Hava Balonu

ve Hava Gemisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kapadokya Üniversitesi Sıcak Hava Balonu ve Hava

Gemisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, 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 ve 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Kapadokya Üniversitesi Sıcak Hava Balonu ve Hava Gemisi Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Mütevelli Heyeti: Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) Rektör: Kapadokya Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Kapadokya Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Sıcak hava balonu ve hava gemilerinin uçuşa elverişliliği, bakımı ve Türkiye’de üre-

timine yönelik araştırmalar ve çalışmalar yapmak.
b) Kapadokya balon uçuş sahasında sıcak hava balonlarının uçuş emniyetini yükseltmek

hedefi doğrultusunda, slot dağıtımı, kullanımı, izlenmesi, uçuş verisi toplanması ve benzeri
konularda çalışmalar yapmak.

c) Sıcak hava balonu ve hava gemilerinde görev yapan pilot ve yer ekiplerine yönelik
mesleki eğitimler düzenlemek ve sınavlar yapmak.

ç) Sıcak hava balonu ve hava gemilerine ilişkin mevzuat çalışmaları yapmak, eğitim
materyalleri hazırlamak.

d) Merkezin amacı doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları, Müdür ve Yönetim Kuruludur.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör ta-

rafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Mü-
dürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Merkezde görevli öğretim elemanları
arasından biri vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri

almak ve denetlemek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezi temsil etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rek-

törlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin, Merkezin faaliyet alanları

kapsamına giren birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık
süre için görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler ye-
niden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağ-
lanmış kabul edilir.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını ha-

zırlamak ve yürütmek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak.
c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesiyle ilgili ka-

rarları almak.
ç) Merkez bünyesinde akademik birimlerce yürütülecek bilimsel uygulamalarda koor-

dinasyonu sağlamak.
d) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere katılanlara verilecek sertifika, başarı

belgesi ve benzeri belgeleri düzenlemek.
e) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
f) Müdür tarafından önerilen konuları değerlendirerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanun hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi mütevelli heyeti başkanı veya mütevelli

heyeti başkanının satın alma konusunda yetki verdiği yöneticidir. Bu yetki uygun görülen öl-
çüde Müdüre devredilebilir.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 13 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar

ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin hizmetinde
kullanılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 1/12/2016 tarihli ve 29905 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ka-

padokya Meslek Yüksekokulu Sıcak Hava Balonu ve Hava Gemisi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

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

—— • ——
Kapadokya Üniversitesinden:

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kapadokya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kapadokya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-
lerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
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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) Merkez: Kapadokya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Mütevelli Heyeti: Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) Rektör: Kapadokya Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Kapadokya Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaç ve Faaliyetleri

Merkezin amaç ve faaliyetleri
MADDE 5 – (1) Merkezin amaç ve faaliyetleri şunlardır:
a) Üniversite bölüm ve programları dışında eğitim, araştırma, sertifika programları dü-

zenlemek ve uygulamak.
b) Kamu, özel sektör, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlara ihtiyaç duydukları alanda

danışmanlık, eğitim, araştırma-geliştirme ve sınav hizmeti vermek.
c) Faaliyet alanına giren konularda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim

programları, uzaktan eğitim programları ve uygulamaları, kurslar, seminerler, konferanslar dü-
zenlemek, kitap, dergi, broşür yayımlamak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar dü-
zenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitede, Merkezin faaliyet alanları kapsamına giren bi-

rimlerinde görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık bir süre için gö-
revlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunma-
dığı zamanlarda yerine öğretim elemanlarından biri vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri

almak ve denetlemek.
b) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rek-

törlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin Merkezin faaliyet alanları

kapsamına giren birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık
bir süre için görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler
yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar oy çokluğuyla alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını ha-

zırlamak ve yürütmek, faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda Kapadokya Üniversitesi Mütevelli
Heyet kararı ve Rektörün onayı ile gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak.
c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesiyle ilgili ka-

rarları almak.
ç) Eğitim programları sonunda katılım belgesi, sertifika, başarı belgesi ve benzeri bel-

geleri düzenleyerek vermek.
d) Gerekli görülen hallerde Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili birimler kurmak.
e) Müdürün önereceği konuları görüşmek ve karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-
lanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi mütevelli heyeti başkanı veya mütevelli

heyeti başkanının satın alma konusunda yetki verdiği yöneticidir. Bu yetki uygun görülen öl-
çüde Müdüre devredilebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 13 – (1) 10/7/2014 tarihli ve 29056 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ka-

padokya Meslek Yüksekokulu Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/2/2014 tarihli ve 28922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 1 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarımsal Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi ve merkeze bağlı kurulacak birimlerin amacına, faaliyet alanla-
rına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve ilgili

birimlerde yapılan tarım ve hayvancılık ile ilgili faaliyetleri düzenlemek.
b) Üniversitede fakülte ve meslek yüksekokullarının ön lisans, lisans ve lisansüstü öğ-

retim programlarında bitkisel, hayvansal üretim, gıda ürünleri üretimi ve işleme ile ilgili uy-
gulama dersleri, pratik çalışmalar, staj, tez ve araştırma projeleri için uygun yer, materyal ve
hizmet sağlamak.
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c) Üniversitenin tarımsal üretime uygun alan ve tesisleri ile anlaşmalı kamu ve özel
sektör işletmelerinde üretim planları yapmak, her türlü bitkisel ve hayvansal üretimi gerçek-
leştirmek, bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek üretilen ürünleri doğrudan veya bi-
rimleri aracılığı ile pazara sunmak ve bu faaliyetler için kaynak oluşturmak.

ç) Her türlü bitkisel ve hayvansal üretim alanları, bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıda
üretimi, hayvan ve bitki sağlığı, tarımsal mekanizasyon, biyoteknoloji, biyosistem, biyoenerji,
tarım ekonomisi, toprak ve bitki besleme ve tarımı ilgilendiren diğer alanlarda, çağdaş temel
ve teknolojik uygulamalar yapmak ve bu alanlardaki çalışmalara destek olmak.

d) Bitkisel, hayvansal ve her türlü gıda üretimine ilişkin proje ve rapor hazırlamak, test
ve deneyler yapmak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek, tarımsal üretimden kay-
naklanan çevre sorunlarının çözümüne yönelik projeler yürütmek.

e) Islah çalışmaları yapmak, nitelikli damızlık hayvan ve bitki materyalleri üretimi için
gen ve embriyo aktarımı yapabilecek altyapı kurmak, gen bankaları oluşturmak veya oluştu-
rulmasına katkı sağlamak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayın yapılmasına imkan sağlamak, veri
ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, çevre ve bölge üreticilerine ulusal ve uluslararası dü-
zeyde kongre, panel, konferans, sempozyum, çalıştay, kurs ve seminer tarzında eğitim amaçlı
programlar düzenlemek, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği ve araştırma im-
kanlarını geliştirmek.

g) Projeli bilimsel araştırmalara ortak olmak veya desteklemek; araştırmacılara kaynak,
araştırma materyali, çalışma alanı ve tarımsal amaçlı her türlü araştırma-geliştirme faaliyetle-
rine destek sağlamak.

ğ) Merkez faaliyetlerinin biyogüvenlik ve biyoetikle ilgili kurallara uygunluğunu sağ-
lamak ve bu konuda denetim yapmak.

h) Geliştirilecek ve uygulanacak üretim model ve yöntemleri ile bölge üreticilerine ön-
cülük etmek ya da bu amaçla yapılan faaliyetlere olanaklar ölçüsünde katkıda bulunmak.

ı) Kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda birim başına verimi ve toplam üre-
tim artışını sağlayacak araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yapılmasına destek sağla-
mak.

i) Araştırma sonuçlarını üretime aktarmak, bu yolla elde edilen veriler ile anaç ve da-
mızlık materyalini ilgili birimlerin döner sermayeleri kapsamında kamu ve özel kuruluşların
hizmetine sunmak.

j) Elde edilen ürünleri ilgili birimlerde değerlendirmek ve pazara hazırlamak, bu alan-
daki faaliyetlere destek sağlamak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Müdür; veteriner hekim ve ziraat mühendisleri arasından birer tane olmak üzere
iki müdür yardımcısını görevlendirir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının da
görev süreleri sona erer.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu, Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile Müdür dahil en fazla 7
üyeden oluşur.”

“(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az 2 defa toplanır ve ihtiyaç ha-
linde Müdür tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla
toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 ‒ (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin gelişmesini sağlamak için plan ve programlar hazırlamak.
b) Uzman alt komisyonlar ve kısa veya uzun süreli çalışma grupları oluşturmak.
c) Üniversite içinden veya dışından konuyla ilgili uzman görüşleri istemek.
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ç) Müdürlük ve ilgili birimler tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporlarını sonuçlan-
dırmak.

d) Merkezin araştırma ilke ve hedeflerini belirlemek.
e) Üniversitenin ilgili birimleri tarafından Merkezde yürütülmek üzere hazırlanan pro-

jelerin uygulanabilirliğini incelemek, uygun bulunanların gerçekleşmesini sağlamak, eğitim
ve öğretim ile ilgili diğer birimlere destek vermek için tedbirler almak.

f) Elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlanması konularında planlar hazır-
lamak.

g) Merkezin idari, teknik ve yardımcı personeli ile bu unvanlar altında çalıştırılacak
sözleşmeli personelin planlamasını yapmak ve ihtiyaçları belirlemek.

ğ) Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi için danışmanlık yapmak ve/veya yaptırmak.
h) Merkeze ve bağlı birimlere kaynak temini konusunda tedbirler almak.
ı) Yönetim Kurulunun oluşturulmasından sonraki 2 ay içerisinde ilk yılın planını ha-

zırlamak.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, Ziraat Fa-

kültesi ve Veteriner Fakültesi dekanları, merkezin çalışmaları ile ilgili programlara sahip Mes-
lek Yüksekokulu müdürleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun başkanı Müdürdür. Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine
toplanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 ‒ (1) Merkez ve merkeze bağlı birimlerin akademik, teknik ve idari per-

sonel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Rektör tarafından görevlendiri-
lecek personel ile karşılanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 ‒ (1) Uygulama yerleri; Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Merkez

ve merkeze bağlı birimlerin kullanımına tahsis edilen tarım ve hayvancılık faaliyetleri yapmaya
elverişli nitelikte altyapıya sahip mevcut çiftlik ve diğer alanlar ile anlaşmalı kamu ve özel
sektöre ait işletmelerdir.”

MADDE 9 ‒ Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 ‒ (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdür; bağlı birimlerin harcama yet-

kilisi birim amirleridir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe 17 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek

maddeler eklenmiştir.
“Alt birim
EK MADDE 1 ‒ (1) OMÜTUAM Müdürlüğüne bağlı olan ve Üniversite Yönetim Ku-

rulu tarafından kurularak faaliyet gösteren;
a) OMÜTUAM – ZİRAAT,
b) OMÜTUAM – VETERİNER,
alt birimleri kurulur. Bu alt birimlerin işleyiş yönergeleri ilgili fakültelerin yönetim ku-

rulunda hazırlanarak Üniversite Senatosunun onayı ile yürürlüğe girer. Bu birimlerin yöneti-
cileri ilgili fakülte dekanları veya dekanın görevlendireceği birim yöneticisidir.”

“Faaliyet raporu
EK MADDE 2 ‒ (1) Merkeze bağlı kurulan birimlerin işletilmesi ve yürütülmesi Üni-

versite Yönetim Kurulu kararı, Rektörün oluruyla ilgili fakültelerin döner sermayelerine bağlı
olarak gerçekleştirilir. Fakülteler yapılan faaliyet raporlarını her yılın sonunda merkez müdür-
lüğüne sunar.”

MADDE 11 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yü-

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

YARGI İLÂNLARI 

Kastamonu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/152 

KARAR NO : 2016/274 

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası 

yazılı 21/04/2016 tarihli ilamı ile TCK.nun 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. 

GERĠ BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) uygulanmasına iliĢkin sanığın yokluğunda karar 

verilmiĢtir. 

Levan ve Laına kızı, 1983 doğumlu, MARINA SAMAKASHVILI Gürcistan uyruklu 

olup, ikamet adresinin Gürcistan olması nedeni ile kararın tebliği için gönderilen tebligat tebliğ 

edilememiĢ, baĢka bir adreside tespit edilemediğinden tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ ve 

gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. Bu nedenle tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten 

itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi 

içerisinde itiraz edilmezse kararın kesinleĢeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 8692 

—— • —— 

Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2017/86 

KARAR NO : 2017/290 

Resmi Belgede Sahtecilik, Tahsis Gereği Açıkta BırakılmıĢ EĢya Hakkında Hırsızlık 

suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/05/2017 tarihli ilamı ile 

204/1 maddesi gereğince BERAATINA, 142/1.e.2 maddesi gereğince 1 YIL 10 AY 15 GÜN 

HAPĠS, ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), 

VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HĠZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c) 

cezası ile cezalandırılmasına, Sanığın Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesinin 2003/97 esas 

2004/138 karar sayılı ilamı ile almıĢ olduğu cezasından dolayı mükerrir olduğundan, sanığa 

verilen cezanın TCK 58/6-7 madde ve fıkraları uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimine göre 

çektirilmesine ve cezasının infazından sonra hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına, 

adli emanetin 2016/446 sırasında kayıtlı esvabı ve sahte olduğu iddia edilen plakanın dosyada 

delil olarak saklanılmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir 

dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine verilecek beyan ile Ankara Bölge Adliye 

Mahkemesince incelenmek üzere istinaf kanun yoluna baĢvurulabileceğine, aksi halde kararın 

kesinleĢeceğine dair verilen karar tüm aramalara rağmen bulunamayan Mehmet Ali ve Cemanur 

oğlu, 13/09/1978 doğumlu, Yozgat, Merkez, Sarımbey mah/köy nüfusuna kayıtlı AYDIN 

BAYRAM'a tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 8758 
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Sakarya 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2011/115 

Karar No : 2013/462 

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık Sakhpatin kızı, Tsalka 22/09/1980 doğumlu, 

Gürcistan vatandaĢı, Kaspi ilçesi Akhalkalaki Köyü nüfusuna kayıtlı SABINA GADIMOVA 

hakkında mahkememizin 09/05/2013 tarihli ilamı ile neticeden sanığa isnat olunan "Resmi 

Belgede Sahtecilik" suçuna iliĢkin olarak sanık hakkında, 

TCK'nın 37/1 maddesi delaleti ile uyan TCK'nın 204/1 maddesi uyarınca 2 SENE HAPĠS 

CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

TCK.nın 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılmasıyla, 1 SENE 8 AY 

HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Kurulan karara iliĢkin HÜKMÜN TAKDĠREN AÇIKLANMASININ GERĠ 

BIRAKILMASINA, 

Karar verilmiĢ ancak verilen karar sanığın tüm adreslerinden aranmasına rağmen tebliğ 

edilemediğinden 7201 sayılı T.K.nun 29. maddesi gereğince hükmün ilanen tebliğine karar 

verilmiĢtir. 

Kararın Resmi Gazete’de ilanından itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiĢ sayılması 

ve süresi içinde itiraz edilmediği takdirde kesinleĢeceği ilanen tebliğ olunur. 8776 

—— • —— 
Rize 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/1097 

SANIK : MUSTAFA PARLAK, Ömer Lütfi ve Semiha 

oğlu, 19/10/1958 RĠZE doğumlu, RĠZE, 

MERKEZ, Hamidiye mah/köy nüfusunda kayıtlı. 

SUÇ : Tehdit 

UYGULANAN KANUN MADDESĠ : 5271 sayılı CMK'nun 223/8. Maddesi 

HÜKÜM ÖZETĠ : DüĢme 

KARAR TARĠHĠ : 09/05/2017 

Yukarıda bilgileri yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat 

çıkarılmasına rağmen tebligat yapılamadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-31. maddeleri 

gereğince bu hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten itibaren tebliğ edilmiĢ sayılacağı, 

tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yoluna 

baĢvurmadığı takdirde kararın kesinleĢmiĢ sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 8809 

—— • —— 
İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2016/807 

KARAR NO : 2017/121 

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 

13/03/2017 tarihli ilamı ile 86/2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERĠ BIRAK. 

NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Kerim ve Sevgi oğlu, 24/12/1992 

doğumlu, Elazığ, Kovancılar, Payamlı mah/köy nüfusuna kayıtlı GÖKHAN AYDIN tüm 

aramalara rağmen bulunamamıĢ olup Gerekçeli Karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Gerekçeli Kararın RESMĠ 

GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

2 - Ġlan masraflarının sanık Gökhan Aydından karĢılanmasına, 

3 - Gerekçeli Kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına karar 

verilmiĢ olup, ilan olunur. 8912 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aĢağıda özellikleri belirtilen taĢınmazın satıĢı iĢinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No : 3383 

2 - TaĢınmaza Dair Bilgiler: 

a) Ġli : Ġstanbul 

b) Ġlçesi : Sultangazi 

c) Mahallesi : Cebeci 

d) Pafta No : --- 

e) Ada No : 2335 

f) Parsel No : 2 

g) Yüzölçümü : 1.450 m²  

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

ı) Hâlihazır : BoĢ 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

k) Ġmar Durumu : T2 Ticaret Alanı  

l) Cinsi : Arsa 

3 - Muhammen Bedeli : 5.075.000.-TL 

4 - Geçici Teminatı :    152.250.-TL 

5 - Ġhale Tarihi ve Saati : 06 Aralık 2017 - 13:00 

6 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen Salonu 

Saraçhane/Ġstanbul 

7 - Ġhale Usulü : 2886 Devlet Ġhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı 

Teklif Usulü 

8 - Ġhale Ģartnamesi : Emlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir veya ücretsiz 

görülebilir. Osmaniye Mah. ÇobançeĢme KoĢuyolu 

Bulvarı No: 3 Bakırköy/ĠSTANBUL 

  Tel: 0 212 455 33 88     Fax: 0 212 449 51 33 

9 - ġartname Bedeli : 100.-TL 

10 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aĢağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf  

b) Gerçek kiĢiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (Ġstanbul’da ikamet kaydı 

olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden ―Nüfus Cüzdanı‖, ―Sürücü Belgesi‖ veya 

―Pasaport‖ ibrazı halinde söz konusu belgeler Ġdare tarafından tanzim edilir.) 

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine iliĢkin Ģartları taĢımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 
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d) Tüzel kiĢinin siciline kayıtlı bulunduğu Ġdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, Ġdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

e) ġirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. 

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmıĢ kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kiĢinin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

g) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 

h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 

i) Ortak giriĢim olması halinde, Ortak GiriĢim Beyannamesi (Ortak GiriĢimi oluĢturan 

gerçek ve tüzel kiĢilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

11 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdıĢında düzenlenmiĢ her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ veya apostil Ģerhini havi olması gerekmektedir. 

12 - Ġstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

13 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Ġhale 

Ģartnamesinde belirtildiği Ģekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını 

ihale günü (06 Aralık 2017) en geç saat 13:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/ĠSTANBUL) sıra numaralı alındı 

belgeleri karĢılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen 

teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

14 - Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kiĢiler, kimlik paylaĢım 

sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanlığı KemalpaĢa Mah. 15 Temmuz ġehitleri Cad. No: 5   34134 Fatih/ĠSTANBUL) 

baĢvurmaları gerekmektedir.  

15 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

Daha önce bu iĢ ile ilgili yayımlanan ilanımız geçersizdir. 

Ġlan olunur. 9784/1-1 

—— • —— 

MUHTELĠF HURDA MALZEMELERĠ SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı’na ait THK Etimesgut Meydan ĠĢletme 

Müdürlüğü’nde (Etimesgut/ANKARA) bulunan muhtelif miktardaki hurda malzemeleri kapalı 

zarf açık artırma ile satılacaktır. Hurdalar bulunduğu yerde görülerek satıĢı 20 Kasım 2017 

Pazartesi günü saat: 14.30’da ihale edilecektir. 

2 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar THK Genel BaĢkanlığı (Opera/ANKARA) adresine vereceklerdir. 

3 - Ġstekliler bu iĢe ait Ģartnameyi ücretsiz olarak THK Genel BaĢkanlığı Malzeme 

Yönetimi Direktörlüğünden (Opera/ANKARA) adresinden temin edebilirler.  

4 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: THK Genel BaĢkanlığı   (0 312) 303 73 79 9783/1-1 
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HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletmemiz ihtiyacı olan ve aĢağıda 1 (bir) adet hizmet alımı iĢi ile ilgili ihale açık ihale 

usulü ile aĢağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : E.L.Ġ. Müdürlüğü Atatürk Cd. No. 111   45500 Soma/ 

MANĠSA 

b) Telefon ve faks numarası  : (236) 613 23 26 (4 hat)   Fax 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi  : elisatinalma@eli.gov.tr 

Ġhale konusu hizmetin a) 

 

Niteliği - Türü - Miktarı Ġhale Kayıt No Dosya No 

Ġhale Tarih 

ve Saati 

ĠĢin 

Süresi 

1 

Eynez Yer altı Kontrol ġube 

Müdürlüğüne bağlı stok 

sahalarında bir adet lastik 

tekerlekli yükleyici saatlik 

kiralama ve çalıĢtırma iĢi. 

2017-578587 2017-2062 
30.11.2017 

14:00 
364 gün 

 

b) Yapılacağı yer  : ELĠ Müdürlüğü SOMA/MANĠSA. 

c) ĠĢin süresi  : Ġhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiĢtir. 

d) Ġhale usulü  : Açık ihale 

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer  : ELĠ Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANĠSA 

4 - Ġhale dokümanı; ELĠ Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111   45500 Soma / MANĠSA, 

adresinde görülebilir. Ġhale dokümanlarının Ģartnamelerini 150,00 TL karĢılığı aynı adreslerden 

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

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 90 gündür. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 9814/1-1 
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MUHTELĠF SAC PLAKA VE LEVHA SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/566693 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 4 kalem muhtelif sac plaka ve levha, vagon imalatında 

kullanılmak üzere teknik resimlere göre imal ettirilmek 

suretiyle satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 27/11/2017 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

27/11/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 9705/1-1 

—— • —— 
FM200 GAZLI SĠSTEMĠNĠN BAKIMI VE DEVREYE ALINMASI ĠġĠ  

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/567934 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü HaydarpaĢa/ 

ĠSTANBUL 

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

c) Elektronik Posta Adresi  :  

2 - Ġhale konusu iĢin adı ve miktarı Marmaray Ġstasyonları teknik alanlarda, elektrik ve 

sistem odalarının algılama ve söndürme yapmak üzere tesisli bulunan FM200 Gazlı sisteminin 

bakımı ve devreye alınması iĢi. 

3 - Ġhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge 

Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü ihale Komisyonu’nda 24.11.2017 tarih 

ve saat: 14.30’da yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

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

HaydarpaĢa ĠSTANBUL’a 24.11.2017 tarih ve saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 

Servis Müdürlüğü ihale Komisyon bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis 

Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 9704/1-1 
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1 KALEM DEMĠRBAġ MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

1 Kalem DemirbaĢ Malzeme Alımı; AkıĢ Sitometri (Flowsitometri) Cihazı 1 Adet 4734 

sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine 

dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi 

(f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer 

almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/566132 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ġnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 15. km 

44280 Kampus-MALATYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 422 341 12 36 - 0 422 377 32 83 

  Faks: 0 422 341 12 37 

c) Elektronik posta adresi : - 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : - 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem DemirbaĢ Malzeme Alımı; AkıĢ Sitometri 

(Flowsitometri) Cihazı 1 Adet 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Ġdarece Ġdari ġartnamede belirtilen yerlere veya Proje 

Yürütücüsünün belirleyeceği yerlere montaj edilerek 

çalıĢır vaziyette gerekli kontrolleri yapılarak teslim 

edilecektir. 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Yükleniciye sipariĢin tebliğinden itibaren 60 Takvim 

günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ġnönü Üniversitesi Rektörlüğü Elazığ Karayolu 15. Km 

Ġdari Bina Kat: 6 Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Toplantı Salonu Kampüs - Malatya 

b) Tarihi ve saati : 12.12.2017 Salı günü saat: 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ ilgisine 

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

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

e) Adayın ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

f) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir veya noter tarafından ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 

bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Ekonomik ve mali yeterliliğe iliĢkin belgeler istenmeyecektir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1.a- Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler. 

b- Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler. 

c- Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

4.3.2. Firmalar, Ģartnamenin tüm hükümlerini madde madde cevaplamalı ve yükümlülük 

getiren hükümleri kabul etmeli ve katalog sunmalıdır. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

Doküman satıĢ bedelinin önceden Ġdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale 

dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın 

alınmasına iliĢkin talep yazısı, doküman bedelinin Ġdarenin hesabına yatırıldığına iliĢkin dekont 

ile birlikte ihale tarihinden en az beĢ gün önce Ġdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. Ġdare, 

talebin alındığı tarihi izleyen iki iĢ günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına iliĢkin Ġdare 

yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda 

dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul 

edilir. Dokümanın ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da eksik olmasından dolayı Ġdare 

hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın posta ya da kargo ile gönderilmesi durumunda 

posta ya da kargo ücreti alıcı firmaya aittir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ġnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 15. km 44280 Kampus-MALATYA 

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

gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90(doksan) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz Konusu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale 

SözleĢmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname 

Eki Esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 9793/1-1 
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ALTTAN-ÜSTTEN AYDINLATMALI POLARĠZAN CEVHER  

MĠKROSKOBU ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Alttan-Üstten Aydınlatmalı Polarizan Cevher Mikroskobu Alımı 07.01.2006 tarih ve 

26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15’inci maddesine göre 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/576470 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar 

Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 / 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi : 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Mal Alımı,  

  3 Adet Alttan - Üstten Aydınlatmalı Polarizan Cevher 

Mikroskobu Alımı 

b) Teslim [yeri/yerleri] : MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi 

Dairesi BaĢkanlığı Ambarlarına. 

c) Teslim [tarihi/tarihleri]  : SözleĢmenin imzalanmasına müteakip iĢe baĢlama talimatı 

tebliğinden itibaren; 90 (doksan) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 

b) Tarihi ve saati : 24/11/2017 - 10.30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 
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Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

Ġstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aĢağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır. 

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Ġstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

Ġstekli imalatçı ise aĢağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Ġmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiĢ ve teklif ettiği mala iliĢkin Yerli Malı Belgesi, 

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluĢlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler. 

ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

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

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Kamu Ġhale Kurumu tarafından belirlenen 

esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli 

istekliler lehine %15 (yüzdeonbeĢ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü 

(213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

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

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

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

fiyat 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 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 9763/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aĢağıda unvanı ve sayıları 

belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. 

BaĢvurularda Gerekli Belgeler:  

Profesör kadrosu için; 

BaĢvuru Dilekçesi, 

ÖzgeçmiĢi,  

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, 

Bilimsel çalıĢma ve yayınlarından, 6 takım,  

Doçent kadrosu için; 

BaĢvuru Dilekçesi,  

ÖzgeçmiĢi,  

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, 

Bilimsel çalıĢma ve yayınlarından, 4'er takım,  

Profesör, Doçent baĢvuruları için yurtdıĢından alınmıĢ diplomaların Üniversitelerarası 

Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması gerekmektedir. 

 

Fakülte Bölüm Unvan Adet Uzmanlık Alanı 

Mühendislik 
Bilgisayar 

Mühendisliği 
Profesör 1 

Yapay öğrenme ve istatistiksel doğal dil 

iĢleme 

Mühendislik 
Endüstri 

Mühendisliği 
Doçent 1 Gelir Yönetimi ve eniyilemesi, Çizelgeleme 

Güzel Sanatlar Görsel Sanatlar Profesör 1 Resim ve Temel Sanat Eğitimi 

Fen Edebiyat Matematik Profesör 1 Matematiksel Analiz ** 

Fen Edebiyat Matematik Doçent 1 Cebir ve Sayılar Teorisi ** 

 

** Fen Edebiyat Fakültesi ilanları için geçerlidir; 

Profesör alımı için; -Yükseköğretim Kurulunca belirlenen Ġngilizce ders verme yeterliliğine sahip 

olmak. - Hemen hemen periyodik fonksiyonlar, sürekli ve kesirli transform metotları kapsamında 

yayınları bulunmak. 

Doçent alımı için; -Yükseköğretim Kurulunca belirlenen Ġngilizce ders verme yeterliliğine 

sahip olmak. -Kuantum grupların homolojisi konusunda uluslararası yayınlar yapmıĢ olmak. 

BaĢvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeĢ) gündür. Ġlanla ilgili tüm bilgiler 

Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır. 9791/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9818/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9776/1-1 
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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

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail

KAHRAMAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Başbakan Yardımcısı Hakan

ÇAVUŞOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere
–– Dışişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
–– Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere
–– Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma

Betül SAYAN KAYA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Gençlik ve Spor Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
–– Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Ömer

ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
–– Orman ve Su İşleri Bakanlığına, Sağlık Bakanı Ahmet DEMİRCAN’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
–– Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı

Bülent TÜFENKCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Kapadokya Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Sistemleri Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Kapadokya Üniversitesi Sıcak Hava Balonu ve Hava Gemisi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Kapadokya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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

Günlük Değerleri


