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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MERKEZ ARAŞTIRMA

LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı

olarak kurulan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama

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

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Merkez Araş-

tırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organ-

larına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.



Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (MERKEZ LAB): Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Merkez Araştırma

Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede temel ve uygulamalı bilimlerde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini

merkezi bir yapı çerçevesinde yürütmek.

b) Merkezde bulunan AR-GE olanaklarını birimlerin kullanımına sunmak ve bunların

koordinasyonunu sağlamak.

c) Üniversitedeki araştırıcıların verimli bir ortamda uygun şartlar altında çalışmalarını

sağlamak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak.

ç) Araştırmacıların ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini temin ederek araştırma-

cıların kullanımına sunmak.

d) AR-GE faaliyetlerinin ortak ihtiyaçları için altyapı oluşturmak, bu amaçla alet bakı-

mı, onarımı, yapımı, ayarı ve benzeri hizmetleri verebilecek atölyeleri kurmak.
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e) Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak, endüstriye ilişkin temel

bilimsel sorunları çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü

alanlarda karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak.

f) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları

ile kişilerin analiz ihtiyaçlarını merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak, sanayi ve üniversi-

teler ile disiplinlerarası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak.

g) Yurt dışındaki ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla AR-GE konularında işbirliği

yaparak yürütülen proje çalışmalarını Merkezin bünyesinde toplayacak bir çalışma ortamı ha-

zırlamak.

ğ) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda ayrı bir bilgilendirme

ve destek birimi oluşturarak Üniversitenin proje yürütme potansiyelini arttırmak.

h) Merkez bünyesinde geliştirilen bilgi ve teknolojinin mülkiyet haklarının alınması ve

gelirinin Üniversitenin AR-GE etkinliklerinde kullanılması için çalışmalar yapmak.

ı) Bilim ve teknoloji alanında tanınmış araştırmacıların Merkez bünyesinde istihdam

edilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

i) Endüstriyel sektörlerde standartların oluşmasına öncülük etmek ve uluslararası ge-

çerliliği olan standardizasyon ve sertifikasyon çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’nin kalkınmasına, gelişmesine yardımcı olacak ve bölge ülkelerinden gele-

bilecek talepler için bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme ve uygulama için gerekli la-

boratuvar alt yapısını hazırlayarak araç ve gereçlerin teminini ve işlerliğini sağlamak.

b) Ulusal ve uluslararası araştırmacıların, araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek

vermek, işbirliğini geliştirmek, kamu ile özel sektör kesimlerinin ihtiyaç duydukları alanlarda

karşılaştıkları sorunların belirlenmesine ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak.

c) Çalışma alanına giren araştırmaların yapılabilmesi için gerekli laboratuvar, atölye,

gözlem yerleri ve diğer tesisleri kurmak; Üniversitenin çeşitli birimlerinde mevcut laboratuvar

ve benzeri tesislerden yaygın ve etkin bir biçimde yararlanılmasını sağlamak.
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ç) Konferans, panel, kurs, seminer, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek; yurt

içinde ve yurt dışında bu tür etkinliklere katılıma destek olmak; kütüphane, dokümantasyon

merkezi ve sanal laboratuvar kurmak ve bu alanlarda her türlü yayın ve yayım faaliyetlerinde

bulunmak.

d) Yurt içi ve yurt dışı projeler hazırlamak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içe-

risinde çalışmalar yürütmek ve bu çalışmalara destek sağlamak.

e) Kamu ve özel sektör kuruluşlarının istekleri doğrultusunda gerekli analiz ve ölçüm-

leri yapmak, raporlarını düzenlemek ve yorumlamak.

f) Kamu ve özel sektör kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ve kişilere danışmanlık,

uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri hizmetleri vermek.

g) Güncel teknolojilerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.

ğ) Ürün, yöntem ve teknolojileri standartlaştırmak ve kalite kontrolleri ile ilgili çalış-

malar yapmak, bu konularla ilgili düzenleyici işlemlerin değiştirilmesi veya yenilenmesi ça-

lışmalarına katkıda bulunmak.

h) Patent/faydalı model inceleme ve patentlerden ürün, üretim teknolojileri geliştirmek

ve bunların uygulamasına katkıda bulunmak.

ı) Geliştirilen teknikleri, teknoloji transferi ve benzeri yasal buluş hakları çerçevesinde

yurt içi ve yurt dışı kullanımına sunmak.

i) Benzer amaçlı ulusal ve uluslararası merkezlerle işbirliği yapmak ve bu merkezlerle

bir program çerçevesinde eleman değişimlerini gerçekleştirmek.

j) Araştırma politikaları geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla paylaşmak.

k) Üniversite öğrencilerinin endüstriyel sektörlerde çalışabilecek bilgi ve becerilerle

donanımını sağlamak, bilimsel çalışmayı teşvik etmek, öğrenci ve bilim adamı adaylarının uy-

gulama becerilerini geliştirmek.

l) Sektördeki kuruluşların ilgili sorunlarına yönelik araştırmalar, tasarımlar ve incele-

melerle birlikte, endüstriyel ölçekte deneyler yapmak ve araştırma, uygulama, eğitim birimleri

laboratuvarları kurmak ve işletmek.
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m) Proje fikir pazarı türü altyapı kurmak ve işletmek, Üniversitede geliştirilen bilgi ve

uygulama yöntemlerinin ticarileşmesini desteklemek.

n) Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmek ve bu amaçla gerektiğinde ulusal veya

uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirliği de yaparak, hizmet içi eğitim programları, kurslar,

seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, sergiler, fuarlar ve benzeri top-

lantılar düzenlemek ve başka kuruluşlarca düzenlenenlere katılmak; resim, fotoğraf, şiir, şarkı,

kompozisyon, karikatür, senaryo, afiş ve benzeri faaliyetlerle ilgili yarışmalar düzenlemek.

o) Halkı bilgilendirmek için medya kuruluşları ile işbirliği yapmak, broşürler, kitaplar,

videolar, basın bildirileri hazırlamak, çağrılı toplantılar düzenlemek.

ö) Laboratuvarların akreditasyonu için çalışmalar yapmak.

p) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına

uygun olarak geliştirilmesini sağlamak.

r) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesine yönelik

çalışmalar yapmak ve yurt dışından bu amaçla gelecek kişilere olanak hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Müdür yardımcıları.

c) Yönetim Kurulu.

ç) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl-

lığına, en fazla iki kez üst üste olmak üzere görevlendirilir. Müdür, Merkezin amaçları doğrul-

tusunda tüm faaliyetlerinden, düzenli olarak işleyişinden ve yönetim sorunlarının çözülmesin-

den Rektöre karşı sorumludur. Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirmelerde Mü-

dürün yerine yenisi görevlendirilir.
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(2) Müdür, kısa süreli ayrılmalarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Mü-

dürlüğe vekâlet altı aydan fazla süremez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Mü-

dürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya Müdürün görev süresi dolmadan gö-

revden ayrılması durumunda, görevlendirilmesindeki yol izlenerek, ayrılan Müdürün süresini

doldurmak üzere Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun gün-

demini hazırlamak, Kurulu toplantıya çağırmak, Yönetim Kurulu başkanı olarak toplantıları

yönetmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

b) Merkez tarafından desteklenen araştırma projelerinin yürüyüş ve işleyişini izlemek

ve denetlemek.

c) Merkezdeki tüm cihaz ve gereçlerin optimum verimle kullanımı ile sağlıklı işleyiş

ve çalışma yönünde her türlü tedbirleri almak ve uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslayarak düzenli olarak hazır-

lamak ve raporu Yönetim Kurulunun onayıyla Rektöre sunmak.

d) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde yönetimi

için girişimlerde bulunmak.

e) Merkezde görev alacak akademik ve idari personelin görev tanımını belirlemek, ih-

tiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rek-

törün onayına sunmak.

f) Merkez laboratuvarının kullanımı, mesai saatleri içinde ve dışında çalışma prensipleri

ile ilgili esasları belirlemek.

g) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikaları ile bunlara dayalı eğitim,

araştırma ve danışmanlık programlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra

uygulamak.

ğ) Uygun gördüğü danışmanların ve Danışma Kurulu üyelerinin isimlerini Yönetim

Kurulunun görüş ve onayına sunmak.
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h) Kurum içi yazışmaları yapmak.

ı) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve önerilerden uygun görülenleri yürürlüğe koy-

mak ve bunlardan sağlanan yararlar konusunda Danışma Kuruluna rapor sunmak.

i) Merkezin faaliyetleriyle ilişkili yurt içi ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlarla

temasa geçmek, işbirliği yapmak ve usule uygun diğer karşılıklı ilişkileri gerçekleştirmek.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Yönetim

Kurulunu oluşturan üyeler arasından üç yıl için iki müdür yardımcısı görevlendirir. Müdür yar-

dımcısı, Müdür ile işbirliği içinde Merkezin etkinliklerini yürütür, Müdürün olmadığı zaman-

larda Müdür adına görev yapar.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ve Müdürün önere-

ceği, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört ki-

şiyle birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır.

Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üye-

nin yerine aynı usulle Rektör tarafından görevlendirme yapılır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağ-

rısı üzerine üyelerin salt çoğunluğu ile en geç üç ayda bir toplanır ve kararlar oy çokluğu ile

alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, yönetim ve çalışmaları

ile ilgili konularda kararlar almak; çalışma düzenini tespit etmek, Merkezde çalışacak perso-

nelin niteliklerini belirlemek; Merkezle ilgili plan ve çalışma programlarını görüşüp karara

bağlamak,

b) Danışma Kurulundan gelen teklif ve önerileri incelemek ve bu öneriler doğrultusunda

kararlar almak,

c) Diğer kurumlarla yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek,
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ç) Rapor, proje teklifi ve benzeri yazışmalar ile Merkezin tüm faaliyetlerini değerlen-

dirmek ve karara bağlamak,

d) Mevcut imkânları değerlendirerek uygulama ve araştırma alanları konusunda kararlar

almak,

e) Merkez tarafından desteklenen uygulama ve araştırmaların ilgili araştırıcı, telif, pa-

tent, faydalı model, teknoloji transferi ve benzeri hukuksal haklarına ait esasları, gelirlerin da-

ğılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek,

f) Merkezde yapılacak kurs ve benzeri toplantı faaliyetlerinin mali portresini, satışı ya-

pılacak ürünlerin ve diğer işlerin ücretini belirlemek,

g) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere katılanlara verilecek sertifika, başarı

belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek,

ğ) Merkezin bünyesinde kurulabilecek bölüm ve grupları ve bunlarda görevlendirilecek

adaylarla ilgili olarak Müdürün önerilerini incelemek, Müdüre öneri ve tavsiyelerde bulunmak,

Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak,

h) Yılsonu faaliyet raporlarını hazırlayarak, raporların Müdür aracılığı ile Rektörlüğe

sunulmasını sağlamak, bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe

iletilmek üzere karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Yönetim Kurulu

tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen, Merkezin amaçları doğrultusunda ça-

lışmaları, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamaları olan kişiler arasından belirlenen en

az on bir, en çok on beş kişiden oluşur.

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

lendirilebilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder ve yılda en az bir kez Müdürün çağrısı

ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
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a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevle-

riyle ilgili olarak her türlü öneriyi sunmak, alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hak-

kında görüş bildirmek,

b) Ülkedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği or-

tamının oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunacak kararlar almak,

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek

ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek,

ç) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin

alınmasına imkân sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin işlevsel yapısı

MADDE 15 ‒ (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilecek per-

sonel ile karşılanır.

(2) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

(3) Merkeze Rektörlükçe alınan ya da hibe edilen her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar

Merkez hizmetlerinde kullanılır.

(4) Merkez Araştırma Laboratuvarının bünyesinde olan alet ve ekipmanların Üniversite

dışındaki araştırmacıların kullanımına sunumlarından veya Üniversite bünyesinde yürütülen

lisansüstü tez ve araştırmalarda kullanılmasından ücret alınıp alınmaması konusunda Üniversite

Yönetim Kurulu yetkilidir.

(5) Merkezin ünite ve birimlerinin çalışma usul ve esasları Senato tarafından belir-

lenir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 16 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde ilgili mev-

zuat hükümleri uygulanır.
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Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygu-

lanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Rektörü yürütür.

—— • ——

Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/4/2017 tarihli ve 30049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhu-

riyet Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yaz öğretiminde alınan bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan

öğrenci o dersi başarmış; DC veya DD notlarından birini alan öğrenci o dersi şartlı başarmış

sayılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

26/4/2017 30049
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO  : 2014/886  

KARAR NO  : 2015/885 

Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık, 

Mala Zarar Verme, Konut Dokunulmazlığını Ġhlal Etme suçlarından Mahkememizin yukarıda 

Esas ve Karar numarası yazılı 22/12/2015 tarihli ilamı ile 142/2-h maddesi gereğince 1 Yıl 15 

Gün hapis cezasının TCK. nun 51/1 maddesi gereğince ERTELENMESĠNE, TCK 51/3 maddesi 

gereğince 2 Yıl süre ile denetim serbestlik tedbiri altında bulundurulmasına, 116/1 maddesi 

gereğince 5 Ay hapis cezasının TCK. nun 51/1 maddesi gereğince ERTELENMESĠNE, TCK 

51/3 maddesi gereğince 2 Yıl süre ile denetim serbestlik tedbiri altında bulundurulmasına, 151/1 

maddesi gereğince 3 Ay 10 gün hapis cezasının TCK. nun 51/1 maddesi gereğince 

ERTELENMESĠNE, TCK 51/3 maddesi gereğince 2 Yıl süre ile denetim serbestlik tedbiri altında 

bulundurulmasına, Omar ve Violeta oğlu, 1980 Gürcistan doğumlu, Tiflis Konstitisua Sok. No.2 

Gürcistan adresinde oturan IRAKLI BJALAVA tüm aramalara ve yurtdıĢı tebliğine rağmen 

bulunamamıĢ. Gerekçeli Karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına karar 

verilmiĢ olup, 

Ġlan olunur. 10595 

—— •• —— 

Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

Mahkememizin 2014/15 Tereke sayılı dosyasında ġanlıurfa Ġli Halfeti Ġlçesi Dergili Cilt: 

13 Hane: 34'de nüfusa kayıtlı Aziz ve Güley oğlu 01/01/1962 doğumlu 58687459024 T.C. Kimlik 

Numaralı NÜFEL ERDĠL’in 05/03/2014 tarihinde vefat ettiği, Ġcra Ġflas Kanununun 217. 

Maddesi gereğince iflasın tatiline karar verildiği ve alacaklılar tarafından 30 gün içerisinde iflasa 

iliĢkin muamelelerin takibine devam edilmesi istenilerek masrafın peĢin verilmediği takdirde 

iflasın kapatılacağı hususu, ilan olunur. 10596 

—— •• —— 

Van 1. Çocuk Mahkemesinden: 

Esas No: 2016/121  

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık Suça Sürüklenen Çocuk Fatma ġERĠFĠ 

hakkında mahkememizde açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda; 

ġerifi ve ġerifi kızı 1993 Afganistan doğumlu Fatma ġERĠFĠ hakkında mahkememizin 

05.12.2017 tarih ve 2016/121 Esas, 2017/193 sayılı kararıyla "Resmi Belgede Sahtecilik" 

suçundan açılan kamu davasının DÜġÜRÜLMESĠNE karar verilmiĢ olup yurt içinde sabit 

ikametgahı olmadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın ilgili maddeleri gereğinde ilanen 

tebliği gerekmektedir. 

Ġlanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılarak, takip eden 7 gün 

içerisinde temyiz edilmediği takdirde kesinleĢeceği, Ġlan olunur. 11152 



Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 2 Ocak 2018 – Sayı : 30289 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELĠF DÖKÜM MALZEMELERĠ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/695786 

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 Döküm Malzemeleri, teknik Ģartname ve 

resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 16/01/2018 - 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 

16.01.2018 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. 11327/1-1 

————— 
YARI OTOMATĠK KOġUM TAKIMI KOVANI SATIN ALINACAKTIR 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/693439 

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 : 56 Adet Yarı Otomatik KoĢum Takımı Kovanı teknik 

Ģartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın 

alınacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 15/01/2018 - 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 

15/01/2018 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 50,- 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. 11336/1-1 
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5 TM 380 KV ġALT VE 33 KV METAL - CLAD YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

MüteĢebbis Heyeti BaĢkanlığı sorumluluğu altıda yaptırılacak olan "Gaziantep - 5 TM 

380 kV ġalt ve 33 kV Metal - Clad yapım iĢi‖; inĢaat, Tedarik, Montaj, Kurulum, Ģartnamelerde 

belirtilen ve ilgili mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak ihale dosyasındaki esaslar dahilinde 

kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir. 

A - ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR 

Madde 1 - Ġdareye iliĢkin bilgiler 

a) Adı : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis 

Heyet BaĢkanlığı 

b) Adresi : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü BaĢpınar/ 

GAZĠANTEP 

c) Telefon numarası : 0 342 337 11 01 

d) Faks numarası : 0 342 337 13 71 

e) Elektronik posta adresi : ihale@gaosb.org - erdal@gaosb.org 

f) Ġlgili personelinin adı, soyadı/Görevi : Erdal GÜNDEN - Enerji Müdürü 

  Alper YANIÇ - Elektrik Dağıtım ġefi 

1.2. Ġstekliler, ihaleye iliĢkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle 

irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 

Madde 2 - Ġhale konusu iĢe iliĢkin bilgiler 

a) Adı : Gaziantep - 5 TM 380 kV ġalt ve 33 kV Metal- 

Clad yapım iĢi 

b) ĠĢin Süresi  : 330 iĢ günü. 

c) Yapılacağı yer : GAZĠANTEP ili, ġehitkamil ilçesi, 4. Kısım 

Organize Sanayi Bölgesi Gaziantep - 5 Trafo 

Merkezi, 

Madde 3 - Ġhaleye iliĢkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati 

3.1. 

a) Ġhale usulü : Kapalı Zarf Teklif. 

b) Ġhalenin yapılacağı adres : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 83120 nl cd. 

BaĢpınar/GAZĠANTEP 

c) Ġhale tarihi : 16/01/2018 

d) Ġhale saati : 11.00 

e) Ġhale komisyonu toplantı yeri : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 

  Toplantı Salonu 

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Ġhale (son teklif verme) 

saatine kadar Ġdareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

3.4. Ġhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iĢ gününde 

yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. 

3.5. Ġlan tarihinden sonra çalıĢma saatlerinin değiĢmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen 

saatte yapılır. 

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır. 

Madde 4 - Ġhale dokümanının görülmesi ve temini 

4.1. Ġhale dokümanı aĢağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 

teklif verecek olanların, Ġdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

a) Ġhale dokümanının görülebileceği yer : Gaziantep Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğü - Muhasebe Bölümü 

b) Ġhale dokümanının satın alınabileceği yer : Gaziantep Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğü - Muhasebe Bölümü 

c) Ġhale dokümanı satıĢ bedeli 

   (varsa vergi dâhil) : 5.000,00- TL + KDV (BeĢbintürklirası) 
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4.2. Ġhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluĢturan belgelerin aslına 

uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale 

dokümanını oluĢturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart 

form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir.  

Madde 5 - Ġhale dokümanının kapsamı 

5.1. Ġhale dokümanı aĢağıdaki belgelerden oluĢmaktadır: 

a) Ġdari ġartname. 

b) Teknik ġartnameler. (Ġhale dokümanı kapsamında verilmemiĢtir.) ĠĢin yapımında 

TEĠAġ’ın Ġhale tarihinde yürürlükte olan güncel GENEL TEKNĠK ve MONTAJ ġARTNAMESĠ, 

TEKNĠK ġARTNAME EKLERĠ ve GARANTILI KARAKTERISTIKLER LĠSTELERĠ (ITM) 

geçerli olacaktır. 

c) SözleĢme Tasarısı. 

ç) Fiyat Teklif Cetveli 

d) Tedarikçi Listesi 

e) Tekhat ġeması  

f) Teknik Emniyet ġartnamesi 

g) Ġhale konusu iĢin niteliğine uygun standart formlar.  

(Teknik Personel Taahhütnamesi, Yapı Araçları Taahhütnamesi, Banka Mektubu, Mali 

Durum Bildirimi, Ġhale dıĢı bırakılma sebeplerinden herhangi birinin taĢınmadığına dair yazılı 

taahhütname, Geçici Teminat Mektubu, Teklif Mektubu) 

5.2. Ayrıca, bu ġartnamenin ilgili hükümleri gereğince Ġdarenin düzenleyeceği 

zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine Ġdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale 

dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır. 

5.3. Ġstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir Ģekilde incelenmelidir. 

Teklifin verilmesine iliĢkin Ģartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif 

verene aittir. Ġhale dokümanında öngörülen kriterlere ve Ģekil kurallarına uygun olmayan teklifler 

değerlendirmeye alınmaz. Ġhale dokümanın da yer almayan standart formlar için Kamu ihale 

kanunu standart formları kullanılabilir. 

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları 

6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karĢılığı elden yapılır. 

Ancak ihale dokümanının satın alındığına iliĢkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik 

posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına 

yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, Ġdare tarafından elektronik 

posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir. 

6.2. Ġadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden 

yedinci gün, yabancı isteklilerde ise onuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce 

muhataba ulaĢması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır. 

6.3. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ 

tarihi sayılır. Bu Ģekilde yapılan bildirimlerin aynı gün Ġdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. 

Aksi takdirde bildirim yapılmamıĢ sayılır. Teyit iĢleminin gerçekleĢmiĢ kabul edilmesi için 

tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmıĢ olması yeterlidir. Elektronik posta 

yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak Ģekilde ayrıca 

belgelenir. 

6.4. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, Ġdarenin resmi elektronik posta adresi 

kullanılarak yapılır. 

6.5. Ġstekli olabilecekler ve istekliler tarafından Ġdareyle yapılacak yazıĢmalarda, elektronik 

posta ve faks kullanılamaz. 

B) ĠHALEYE KATILABĠLME ġARTLARI VE ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLE YETERLĠLĠK 

DEĞERLENDĠRMESĠNDE UYGULANACAK KRĠTERLER 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıya sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

varsa elektronik posta adresini de içeren ihale komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak ihaleye 

katılım dilekçesi. 
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b) Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 

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

vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

4) ĠĢ deneyim belgesi 

Ġsteklinin, yapım iĢleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, son 5 yıl içerisinde idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde teklif bedelinin %100’ü kadar 

ve tek kalemde teklif bedelinin en az %70’i kadar benzer "380 kV ġalt ve 33 kV Metal - Clad 

yapım iĢi‖ gerçekleĢtirdiğini gösteren ilgili belge aslı ile bu belgeyi tevsik amacı ile belge 

vermeye yetkili kurum ve kuruluĢa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli 

örneklerini sunmak zorundadır; ĠĢ Denetleme belgeleri kabul edilmeyecektir. 

5) Ġdari Ģartname belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname 

c) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) Teklif edilen bedelin en az %25’i oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, Ġdari Ģartname ekinde form 

örneğine uygun olarak, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge aslı. (Bu belge, ilgili 

bankanın genel Müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az 

iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumunu gösterir, standart form örneğine 

uygun olarak hazırlanacak kendi beyanı mali durum bildirimi. 

d) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

e) Yapım iĢleri ihale uygulama yönetmeliğinin 52. maddesinin (c) ve (d) bentleri hariç 

olmak üzere, diğer bentlerinde yer alan ―ihale dıĢı bırakılma‖ sebeplerinden herhangi birinin 

taĢınmadığına dair yazılı taahhütname. 

f) Teklif bedelini %3 oranında, idari Ģartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form 

örneğine uygun olarak idare adına alınacak geçici teminat. 

g) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair 

son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiĢ belge aslı. 

h) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme 

tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiĢ belge aslı. 

ı) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

i) ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak teklif mektubu ve eki fiyat teklif cetveli. 

Yukarıda istenilen belgelere göre düzenlenecek teklif dosyasının, en geç ihale günü 

09.00’a kadar Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Evrak Kayıt Bölümü’ne verileceği 

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

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan teklifler dikkate alınmaz. 

1 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur.  

2 - Ġhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.  

3 - Ġdare gerekli gördüğünde ihaleye teklif verecek olanlara Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapabilecektir. 

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

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.  

5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

6 - MüteĢebbis Heyetimiz 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabii değildir. Ġhale komisyonu 

yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini değerlendirmeye alıp 

almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

 11463/2-1 
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YAP-ĠġLET-DEVRET MODELĠ ĠLE ĠRTĠFAK HAKKI 

KULLANIM ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

1 - ĠĢin Adı: 6x999 kW GüneĢ Enerji Santrali (GES) kurulup, iĢletilip, devredilmek üzere 

Ek-1’de tapusu ve koordinatları aktarılan mülkiyeti Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine ait olan Zeve 

kampüsünde 139 ada, 6 nolu parselin 110.000 metrekarelik kısmında maksimum 3 yıl ön izin 

süreli toplam 25 yıl irtifak hakkı kullandırılması ihalesi 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 51/g 

maddesi gereğince pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

2 - Ġhale Tarihi ve Yeri: Ġhale, Yüzüncü Yıl Üniversitesi merkez kampüsünde bulunan 

Rektörlük Binası ihale Odasında 18/01/2018 PerĢembe günü saat 10:00’da yapılacaktır. 

3 - Ġhaleye Girebilme ġartları: Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda belirtilen 

dokümanları dosya içerisinde ihale tarih ve saatine kadar Ġhale Komisyonuna sunmaları 

zorunludur. 

(A) Gerçek kiĢiler: 

a) Ġlan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ ikametgâh belgesi(Asıl) 

b) Tebligat için adres beyanı (Ġmzalı/kaĢeli) 

c) Ġhale Ģartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl) 

ç) T.C. Kimlik numarasını bildirmek üzere nüfus cüzdan fotokopisi 

d) Kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan 

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (Asıl) 

e) Geçici Teminat Belgesi (Asıl); Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aĢağıda 

gösterilmiĢtir: 

(i) Tedavüldeki Türk Parası olarak teminat verilmesi durumunda; Üniversitemizin ilgili 

birimine yatırıldığına dair dekont. 

(ii) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Kanun, 

kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiĢ banka teminat mektupları kabul 

edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları gerekli kovuĢturma yapılması için 

Maliye Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka Ģubesince 

verilen teminat mektupları toplamı ile aynı Ģubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur) 

(iii) Hazine MüsteĢarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler 

f) Teklif Mektubu (Ekteki standart forma ya da bu Ģartnamenin 10. maddesinin 2. 

fıkrasına uygun olacaktır) 

g) Ortak giriĢim olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi (Asıl), ayrıca 

ortak giriĢim için istenilen belgeler her bir ortakça ayrı ayrı verilecektir. 

h) Noter onaylı Ġmza Sirküleri (Asıl) 

ı) Vekâleten katılması halinde noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza 

sirküleri (Asıl) 

- Gerçek kiĢilerde Ģahsın kendisine ait Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge, vekâleten 

katılım varsa ayrıca vekilin de adli sicil kaydı olmadığına dair belge, (Adli sicil kaydı bulunanlar 

bu kayıtla ilgili resmi belgeyi dosyaya koymak zorundadır. Taksirli suçlar ile tecil edilmiĢ 
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hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramıĢ olsalar bile devletin Ģahsiyetine karĢı iĢlenen 

suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 

kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya Ģeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve 

istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıĢtırma, devlet sırlarını 

açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar 

ihalelere katılamazlar). Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin vekaletnamelerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ 

olması gereklidir. 

i) Ġsteklilerin bağlı bulundukları vergi dairelerinden ilan tarihinde veya sonrasında alınmıĢ 

borcu olmadığına dair belge 

j) Ġsteklilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ilan tarihinde veya 

sonrasında alınmıĢ borcu olmadığına dair belge 

k) GüneĢ Enerji Santrali (GES) ile ilgili en az 3 MW veya en az 3x999kW kapasiteli tesis 

kurmuĢ olduğuna dair sözleĢmeyi veya böyle bir tesis kurulumu için ön izin sözleĢmesini 

sunacaklardır. 

(B) Tüzel kiĢiler: 

a) Bağlı bulunduğu odadan alınmıĢ, ilan tarihi yılı içinde Ticari Ġkametgâh belgesi (Asıl) 

b) Tebligat için adres beyanı (imzalı/kaĢeli) 

c) Ġhale Ģartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl) 

ç) Vergi kimlik numarası beyanı (Ġstekli tarafından imzalı/kaĢeli beyan) 

d) Ġlgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan tarihinin 

içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (Asıl) 

e) Geçici Teminat Belgesi (Asıl); Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aĢağıda 

gösterilmiĢtir: 

(i) Tedavüldeki Türk parası olarak teminat verilmesi durumunda üniversitemiz ilgili 

birimine yatırıldığına dair dekont 

(ii) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Kanun, 

kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiĢ banka teminat mektupları kabul 

edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları gerekli kovuĢturma yapılması için 

Maliye Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka Ģubesince 

verilen teminat mektupları toplamı ile aynı Ģubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. 

(iii) Hazine MüsteĢarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler. 

f) Teklif Mektubu (Ekteki standart forma ya da bu Ģartnamenin 10. maddesinin 2. 

fıkrasına uygun olacaktır. 

g) Ortak giriĢim olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi (Asıl), ayrıca 

istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

h) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri (Asıl) 

ı) Vekâleten katılması halinde noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza 

sirküleri (Asıl) 
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i) 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 (Asıl ya da noter onaylı) 

j) Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret 

veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluĢtan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Sicil 

Kayıt Belgesi ġirket müdürü/müdürlerinin ve ortaklarının her birinin ayrı ayrı Adli Sicil Kaydı 

olmadığına dair belge vekâleten katılım varsa vekilin adli sicil kaydı olmadığına dair belge (Adli 

sicil kaydı bulunanlar bu kayıtla ilgili resmi belgeyi dosyaya koymak zorundadır. Taksirli suçlar 

ile tecil edilmiĢ hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramıĢ olsalar bile devletin 

Ģahsiyetine karĢı iĢlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 

sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya Ģeref ve haysiyeti kırıcı 

suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat 

karıĢtırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu 

haklarından yoksun bırakılanlar ihalelere katılamazlar). Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kiĢilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye 

DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması gereklidir. 

k) Ġsteklilerin bağlı bulundukları vergi dairelerinden ilan tarihinde veya sonrasında 

alınmıĢ borcu olmadığına dair belge 

l) Ġsteklilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumundan ilan tarihinde veya 

sonrasında alınmıĢ borcu olmadığına dair belge 

m) GüneĢ Enerji Santrali (GES) ile ilgili en az 3 MW veya en az 3x999kW kapasiteli tesis 

kurmuĢ olduğuna dair sözleĢmeyi veya böyle bir tesis kurulumu için ön izin sözleĢmesini 

sunacaklardır. 

4 - Dokümanın Görülmesi ve Satın Alınması: 

A) Ġhaleye iliĢkin dökümanın tastikli örnekleri, mesai saatleri içinde Van Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi Ġdari Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Satınalma ġube Müdürlüğünden 250,00 (Ġkiyüzelli) ¨ 

bedel karĢılığında satın alınabilir. Söz Konusu bedel Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 

veznesine yatırılacağı gibi T.C. Ziraat Bankası Van GiriĢimci ġubesindeki TR62 0001 0021 3936 

0238 1851 04 nolu hesaba da yatırılabilir. 

B) ġartname ve ekleri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ġdari Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı 

Satınalma ġube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. 

5 - Muhammen Bedel ve Geçici Teminat: 

A) Muhammen Bedeli (25 Yıllık): 25x330.000,00=8.250.000,00 (Sekizmilyonikiyüzellibin) ¨ 

B) Geçici Teminat Tutarı %3: a) 247.500,00 (ĠkiyüzkırkyedibinbeĢyüz) ¨ 

b) Banka teminat mektupları dıĢındaki teminatların istekliler tarafından Van Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı veznesine veya T. C. Ziraat Bankası Van 

GiriĢimci ġubesindeki TR62 0001 0021 3936 0238 1851 04 nolu hesabına yatırılabilir. 

6 - Diğer Hususlar: Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak olan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 11054/1-1 
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8 ADET TEKERLEK PROFĠLĠ VE EġDEĞER KONĠKLĠK ÖLÇÜM ALETĠ  

MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/705398 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Anafartalar Mah. 

Hipodrom Cad. No: 3   06330 Altındağ / ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15/4351 - 4311   0 312 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr 

Ġhale konusu malın adı ve miktarı : 8 Adet Tekerlek Profili ve EĢdeğer Koniklik Ölçüm 

Aleti malzemesi alımı 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli-Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Genel Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına 

08/02/2018 günü saat 10.00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 

Dairesi BaĢkanlığı Bakım SipariĢ ġube Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden KDV dâhil 250,-TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 11484/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Bahar Ġlim Kültür ve Eğitim Vakfı. 

VAKFEDENLER: Ali Çadırcı, Mehmet Atlas, Mehmet Nur Garip. 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: ġANLIURFA 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: ġanlıurfa 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20/12/2017 tarihinde kesinleĢen 23/10/2017 

tarihli ve E: 2016/493, K:2017/505 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: ÇalıĢkan becerikli ve imkanları olmayan vatan evlatlarını bir taraftan 

asrın müsbet ilimleri ile teçhiz etmek diğer taraftan milli kültür ve manevi değerlere sahip çıkarak 

yetiĢtirmek ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleĢtirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: ġanlıurfa ili Merkez Ġlçesi, Esentepe Mahallesi 3698 ada, 7 

Parsel 1 nolu bağımsız bölüm, 3.000 (Üç bin TL) Nakit. 

YÖNETĠM KURULU:  

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Borçların 

tasfiyesinden sonra arta kalan mal ve hakları o dönemdeki mütevelli heyetin salt çoğunluğunun 

belirleyeceği aynı gayeye hizmet eden bir Vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.  

 11538/1-1 

—— • —— 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 05/11/2017 tarih ve 658 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi’nin 15/12/2017 tarih ve 2488 sayılı kararı ile onanan ―Etimesgut 

Ġlçesi, Ahimesut Mahallesi, imarın 46128 ada 1 sayılı parseline iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planı DeğiĢikliği‖ 02/01/2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgilere Ġlanen duyurulur. 11518/1-1 
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SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinden: 

Hastanemiz emrinde görevli bulunduğu dönemde (DR21379) Uzm. Dr. Fikri AK 

hakkında Ankara Ġl Disiplin Kurulu tarafından düzenlenen ve ekte sunulan 05.09.2017 tarih ve 

"SoruĢturma Ġzni Verilmemesine" dair kararı üzerine Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığının 

20.09.2017 tarih ve Sor. No: 2017/39993, Karar No: 2017/69968 sayılı "ĠĢlemden Kaldırma'' 

kararı. 11530/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

42129 ada 3 parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği Ġmar ve 

ġehircilik Müdürlüğü, Planlama ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır.  

Ġlgililere ilanen duyurulur. 11533/1-1 

————— 

15136 ada 1 parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği Belediyemiz 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Planlama ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 11532/1-1 

————— 

Yenimahalle Belediye Encümeninin 19.10.2017 tarih 1085/2382 sayılı kararı, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Encümeninin 23.11.2017 tarih 2524/5498 sayılı kararı ile onaylanan 

68810/4 nolu kesin parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilan olunur. 

 

ADA/PARSEL MEVKĠĠ 

13518/4 YUVA 

10000/1(DOP) YUVA 

 11531/1-1 

—— • —— 

İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

Meslek Yüksekokulumuzun aĢağıda belirtilen programına 2547 sayılı Yüksek Öğretim 

Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koĢulları 

yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı iĢ kanunu 

hükümlerine tabi olarak Meslek Yüksekokulumuza bir Öğretim Üyesi alınacaktır. Ġlana konu olan 

kadro tam zamanlıdır. 

Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu dilekçenin ekinde 

YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dıĢından 

alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını  

(4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir. 

BaĢvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Ġstanbul 

Kavram Meslek Yüksekokulu Personel ĠĢleri Birimine Ģahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Ġnternet üzerinden 

baĢvurular kabul edilmez. BaĢvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Personel 

ĠĢleri Biriminden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

 

Program Adet Alanı Unvan Açıklamalar 

Patoloji 

Laboratuvar 

Teknikleri 

1 Biyokimya 
Yardımcı 

Doçent 

Neurospora Sitophila Mantarı ile 

Reaktif Boyar Madde Konusunda 

Doktora yapmıĢ olmak. 

 11512/1-1 



2 Ocak 2018 – Sayı : 30289 RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/161396 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
MKE KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı 
Ġl/Ġlçe ANKARA 

Adresi Dögol Cad. No:4 Anadolu Meydanı      Tel-Faks 
0 312 296 11 30 

0 312 296 16 91 

Posta Kodu 06330 E-Mail mkekikm@mkek.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı B-NAS ENTERPRISES B.V.  

Adresi 
Johan Van Hasseltweg 34, 1022 WV, 

Amsterdam - HOLLAND 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
857323660  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
68154208  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

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. 
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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

— Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Cumhuriyet Üniversitesi Yaz Öğretimi 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

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.


