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Başbakan Yardımcısı

N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı

Y. T. TÜRKEŞ
Başbakan Yardımcısı

V. KAYNAK
Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı

F. B. SAYAN KAYA
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Ö. ÇELİK
Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

S. SOYLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

M. ÖZHASEKİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı

M. ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı

B. ALBAYRAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

F. ÇELİK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

E. ALA
İçişleri Bakanı

L. ELVAN
Kalkınma Bakanı

N. AVCI
Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL
Maliye Bakanı

İ. YILMAZ
Millî Eğitim Bakanı

F. IŞIK
Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

R. AKDAĞ
Sağlık Bakanı

A. ARSLAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9062

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM
Başbakan

N. CANİKLİ

M. ŞİMŞEK

N. KURTULMUŞ

Y. T. TÜRKEŞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

V. KAYNAK

B. BOZDAĞ

F. B. SAYAN KAYA

Ö. ÇELİK

Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ

S. SOYLU

M. ÖZHASEKİ

M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ

B. ALBAYRAK

A. Ç. KILIÇ

F. ÇELİK

Ekonomi Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ

E. ALA

L. ELVAN

N. AVCI

Gümrük ve Ticaret Bakanı

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL

İ. YILMAZ

F. IŞIK

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU

R. AKDAĞ

A. ARSLAN

Orman ve Su İşleri Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER
Spor Genel Müdürlüğünden:
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 9/12/2005 tarihli ve 26018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik
ve Spor Genel Müdürlüğü İşletme Yönetmeliğinin adı “Spor Genel Müdürlüğü İşletme Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gençlik
ve Spor Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Spor Genel Müdürlüğüne”, “Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğünün” ibaresi “Spor Genel Müdürlüğünün” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gençlik
ve Spor Genel Müdürlüğü” ibaresi “Spor Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gençlik
ve Spor Genel Müdürlüğünün” ibaresi “Spor Genel Müdürlüğünün” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) Bant yayını: Bir spor karşılaşmasının, karşılaşma bittikten sonra kısmen veya tamamının yayınlanmasını,
ç) Cıngıl: İçinde reklam kelime veya kelimeleri bulunan müziği,
d) Federasyon: Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren spor federasyonlarını, bağımsız spor federasyonlarını ve Türkiye Futbol Federasyonunu,
e) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
f) Gençlik ve spor kulübü: Genel Müdürlük, federasyonlar veya il müdürlüklerince tescilleri yapılan gençlik ve/veya spor kulüplerini,
g) Gençlik ve spor organizasyonu: Genel Müdürlük, federasyonlar ve il/ilçe müdürlüklerinin faaliyet programlarında yer alan ulusal veya uluslararası her seviye ve branştaki müsabaka, kamp, kurs, seminer ve benzeri gençlik ve spor faaliyetlerini,
ğ) İl müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
h) İlçe müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
ı) Müşteri: Merkez ve taşra teşkilatından tahsis, reklam, kira, işletme, yayın ve benzeri
konularda talepte bulunan gerçek ve tüzel kişileri,
i) Naklen yayın: Bir spor karşılaşmasının oynandığı anda kısmen veya tamamının radyo
ve televizyondan yayınlanmasını,
j) Pano: Yazılı reklam materyalini,
k) Reklam: Bir ürün, marka veya hizmetin çeşitli iletişim olanaklarını kullanarak, ticari
yönden tanıtılmasını sağlayan gerçek veya sanal ortamdaki yazı, resim, amblem, film ve benzeri
şekilleri,
l) Spot: Reklam amacı ile kullanılan kelime, deyim, cümle veya cümleleri,
m) Taşra teşkilatı: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerini,
n) Yayın kuruluşu: Gençlik veya spor organizasyonlarını televizyon veya radyodan yayınlayan resmi veya özel kurum ve kuruluşları,
ifade eder.”

7 Ağustos 2016 – Sayı : 29794

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 39

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “il ve
ilçe başkanlıkları” ibaresi “il ve ilçe müdürlükleri” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İl ve ilçe
başkanlıklarınca” ibaresi “İl ve ilçe müdürlüklerince” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “il ve
ilçe başkanlıklarına” ibaresi “il ve ilçe müdürlüklerine” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Milli takımlara sporcu gönderen ve milli sporcusu bulunan kulüplere spor tesislerinin
tahsisinde öncelik tanınır. Buna ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Spor Genel Müdürlüğüne” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “il
ve ilçe başkanlıklarınca” ibaresi “il ve ilçe müdürlüklerince” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “il başkanlığınca” ibaresi “il müdürlüğünce” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – Gençlik ve spor saha ve tesisleri aşağıdaki hallerde ücretsiz tahsis edilir:
a) Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlığın faaliyetlerine,
b) Milli bayramlar ile tesisin bulunduğu il ve ilçenin kurtuluş veya kuruluş günü kutlamalarına,
c) Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, spor federasyonları ve okulların bilet satışı
yapılmayan ve herhangi bir şekilde gelir elde edilmeyen faaliyetlerine,
ç) Doğal afetler nedeniyle zarar görenler ile engelliler yararına düzenlenen faaliyetlere,
d) Türkiye Futbol Federasyonunca organize edilen profesyonel ligler ile basketbol,
voleybol ve hentbol branşlarında en üst ligleri hariç olmak üzere gençlik ve spor kulüplerinin
antrenman, spor ve gençlik faaliyetlerine,
e) Öğrencilere ve sporculara,
f) Gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleri yararına düzenlenen faaliyetlere,
g) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz
Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişiler yararına düzenlenen faaliyetlere,
ğ) Bakanlığın ilgili birimlerinin izni ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından düzenlenen
gençlik ve spor faaliyetleri ile kamplarına.
Federasyonlar tarafından düzenlenen yarışmalara katılmayan veya katılma hakkı elde
edemeyen kulüpler ile faaliyetlerini sporculardan ücret veya bağış alarak gerçekleştiren spor
kulüplerine yapılacak tahsislerde ücret alınabilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe
belirlenir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “il
başkanlığına” ibaresi “il müdürlüğüne” ve ikinci fıkrasında yer alan “il başkanlığınca” ibaresi
“il müdürlüğünce” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
yer alan “il başkanlığınca” ibaresi “il müdürlüğünce”, (c) bendinde yer alan “Özerk federasyonlarca” ibaresi “Bağımsız federasyonlarca” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde
yer alan “İl başkanlıkları” ibaresi “İl müdürlükleri” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 50 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.”
MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.
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Fırat Üniversitesinden:
FIRAT ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan
Fırat Üniversitesi Kadın Çalışmaları 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; Fırat Üniversitesi Kadın Çalışmaları 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 Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Fırat Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
ç) Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Fırat 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) Kadın sorunlarına karşı duyarlılık geliştirerek kadının toplumdaki statüsünü yükseltmek,
b) Kadın sorunları ile ilgili çalışmalara, programlara ve araştırmalara toplumsal cinsiyet
eşitliği bakış açısının yerleştirilmesini sağlamak ve buna rehberlik etmek, bu bakış açısıyla yapılacak olan tüm çalışmaları desteklemek,
c) Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı oluşturmak maksadıyla sadece kadınlarımıza
değil karşı cinse de bilinçlendirme toplantıları düzenlemek,
ç) Kadının toplumsal ve ekonomik kalkınma içerisinde yerini alabilmesi için kadının
statüsü ve sorunları ile ilgili her konuda duyarlı, bilgili ve yeterli kişilerden oluşan eğitmen
kadrosunun oluşturulmasına rehberlik etmek,
d) Yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her alanda araştırma ve incelemeler yapmak ve bu konudaki etkinliklere katılmak,
e) Merkezin amaçları doğrultusunda özel veya kamu kurum ya da kuruluşlarıyla işbirliği
yaparak kongre, sempozyum, panel, atölye çalışmaları ve kurslar düzenlemek,
f) Özel veya resmi kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda, talep gelen kurum
ve/veya kuruluş ile ortaklaşa kurumun kadın çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim seminerleri
düzenlemek,
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g) Geleceğin toplumunda kadın nüfusunu oluşturacak olan kızlarımızın gelişim ve eğitimini destekleyecek faaliyetler organize etmek ve bilinçlendirme eğitimleri sunmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her konuda toplumsal cinsiyet
bakış açısıyla araştırmalar ve eğitim amaçlı toplantılar yapmak, yapılan çalışmalara katılmak
ve desteklemek,
b) Atatürk ilke ve devrimleri ile kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş toplum bireyi
olmasını temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, televizyon programları, kadın film festivalleri, kadın kurultayı
ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
c) Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik eğitim çalışmaları yapmak,
ç) Kadın girişimciliğini desteklemek,
d) Toplum tarafından övgüye layık görülmüş kadın girişimcilerin rol model alınması
için tanıtıcı seminerler düzenleyerek bilgi aktarımına destek olmak,
e) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunlarıyla ilgili
ders ve seminerler verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek,
f) Merkezin amaçları doğrultusunda yayın yapmak, kitaplık ve arşiv oluşturmak,
g) Kadın sorunları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak, yapacağı her türlü faaliyetleri ile ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlar,
kamu kuruluşları ve diğer tüzel kişilerle işbirliği yapmak; talep edildiği takdirde danışmanlık
hizmeti sunmak,
ğ) Kadın sorunları konusunda kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak,
h) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Müdür Yardımcısı,
c) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Yönetim Kurulu asil üyeleri arasından, Rektör tarafından üç
yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre
bilgi vermek,
d) Yıllık faaliyet raporunu süresi içerisinde Rektöre sunmak,
e) Özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak eğitim, konferans, panel gibi
aktiviteleri programlamak ve gerçekleştirmek,
f) Rektörlükçe verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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Müdür Yardımcısı
MADDE 10 – (1) Müdür Yardımcısı; Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektörün görevlendireceği bir öğretim üyesidir. Müdür yardımcılığı süresi üç yıldır. Görev süresi biten Müdür Yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. Müdür Yardımcısı; Müdürün yokluğunda ona vekâlet
eder, Müdürün verdiği işleri ve Yönetim Kurulu toplantılarında Kurulun sekreterliğini yapar.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, bir Müdür Yardımcısı ile
Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektörün görevlendireceği toplam yedi üyeden
oluşur.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulu
salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki
görevleri yapar:
a) Müdürün önerileri doğrultusunda proje ve çalışma gruplarını oluşturmak, yapılacak
işleri düzenlemek,
b) Merkezin yıllık çalışma programlarını, gündemdeki ilgili projelerini hazırlayarak
karara bağlamak ve bunların uygulanmasını denetlemek,
c) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan
önerileri karara bağlamak, gerektiğinde bu konularda Müdüre düzenleme yetkisi vermek.
Çalışma grupları
MADDE 13 – (1) Merkezin amaçlarına ve faaliyet alanlarına uygun olarak Yönetim
Kurulunun teklifi ile çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grupları, kadın sorunlarını araştırmaya ve sorunların giderilmesi kapsamında çözüm önerilerini sunmaya yönelik oluşturulan
gruplardır. Merkezin çalışma grupları; eğitim, sağlık, ekonomik ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik dört gruptan oluşmaktadır.
(2) Grupların her biri Yönetim Kurulu tarafından onaylanan esaslara göre bir grup sorumlusu tarafından yönetilir.
(3) Her gruba Yönetim Kurulu tarafından bir sorumlu öğretim üyesi/elemanı görevlendirilir.
(4) Her grup birden fazla proje çalışması yapabilir. Grup sorumlusu, ilgili projelerin
yürütülmesi, denetlenmesi ve faaliyet raporlarının hazırlanması ile görevlidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis
edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Karabük Üniversitesinden:
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karabük Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karabük Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organların görevlerine ve
çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (KBÜ-KAM): Karabük Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkez Müdürünü,
c) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Karabük Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Kadının kazanmış olduğu hakları ve çağdaş toplum içindeki yerini temel alarak tüm
insan hakları ihlallerinin kaldırılması, insan haklarının yerleştirilmesi ve korunmasına yönelik
bilinçlendirme çabalarına destek çıkmak, yönlendirmek ve her türlü araçtan yararlanarak toplumu bilinçlendirmek.
b) Kadına yönelik ülke politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.
c) Eğitim, sağlık, ekonomik kalkınma, sağlık ve sosyal haklar, iç ve dış göçler, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, siyasal katılım ve üretim gibi konular başta olmak üzere üniversitenin
ilgili bölüm ve ana bilim dallarının işbirliğiyle yurt içinde ve yurt dışında kadın çalışmalarıyla
ilgili bilimsel araştırma yapmak, proje oluşturmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bunlara katılımı özendirmek.
ç) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde tüm yönleriyle kadın çalışmalarına ilişkin ders, seminer ve tezler verilmesini sağlayarak; öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak ve bu alanlarda çalışanlara destek vermek.
Bu konularda faaliyet gösteren diğer üniversitelerle işbirliğine girerek etkinliklere öğretim elemanları ve öğrencilerin katılımını özendirme ve gönüllü gruplar oluşturmak.
d) Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı bir anabilim dalının kurulmasını sağlamak.
e) Kamu kuruluşu ve her türlü tüzel kişilerden gelecek talepler doğrultusunda incelemeler ve araştırmalar yapmak, eğitim ve her türlü danışmanlık hizmeti sunmak.
f) Yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak ve işbirliği yapmak.
g) Kadın haklarının korunmasını, yaygınlaştırılmasını, geliştirilmesini sağlamak ve kadınların eğitimini, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal alanlardaki çalışmalarını desteklemek.
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ğ) Kadın çalışmalarıyla ilgili sürekli yayınlar yapmak, var olan yayınlara katılmak, desteklemek, konuyla ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan oluşan bir arşiv oluşturmak.
h) Yerleşkede güvenli yaşamın sağlanması için bilgilendirme, ulaşılabilir başvuru yerleri
ve diğer gerekleri (aydınlatma, ulaşım ve benzeri.) yerine getirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin Yönetim Organları şunlardır:
a) Müdür ve müdür yardımcıları.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitede çalışan kadrolu öğretim üyeleri
arasından görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdür ve müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 8 – (1) Merkezi temsil eden Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak,
c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görev dağılımını yapmak,
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini belirlemek, toplantıları
yönetmek,
d) Her öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu,
Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,
e) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Müdürün önerisi ile çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları veya idari personel arasından en çok iki kişi üç yıl için rektör tarafından müdür
yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdür yardımcıları, Merkezle ilgili çalışmalarda Müdüre yardımcı olurlar. Müdür
görevi başında bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün
görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
Yönetim kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve üniversite bünyesinde
çalışan dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri,
Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler aynı
usulle tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden görevinden ayrılanların veya altı aydan fazla
Üniversite dışında bulunan üyenin yerine yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Ayda bir kez gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdür başkanlığında toplanmak,
b) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine
ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak,
c) Yürütülecek çalışmalarla ilgili konularda karar vermek,
ç) Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleriyle Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Karabük Üniversitesinden:
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karabük Üniversitesi Robot Teknolojileri
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; Karabük Üniversitesi Robot Teknolojileri Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amacına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine
ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (KAROTUM): Karabük Üniversitesi Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkez Müdürünü,
c) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Karabük Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, robot ve robot teknolojilerini toplumun her kesimine
tanıtmak, yapacağı çalışmalarla, toplumu robot ve robot teknolojileri konusunda bilinçlendirmek, robot kullanımını teşvik etmek, Üniversite sanayi işbirliklerini sağlayarak gerekli ara elemanları yetiştirmek, robot ve robot teknolojileri konusunda eğitimler düzenlemek, robot yarışmaları için sertifikalı hakemler yetiştirmek, araştırma, bilimsel çalışma ve projeler yapmak
ve desteklemek, bilimsel akademik çalışmalardan elde edilecek sonuçları ulusal/uluslararası
dergi, konferans ve sempozyumlarda sunulmasını/yayınlanmasını desteklemek, robot teknolojileri konusunda problemlere çözümler üretmek için sanayi işbirlikleri gerçekleştirmek, bu
alana genç araştırmacıların ilgisini çekmek için sergi, yarışma, sempozyum, çalıştay, seminerler
düzenlemek, bu alanda ülkemizde ve dünyada faaliyet gösteren özdeş merkezler ve sektör temsilcileri ile iyi bir işbirliği sağlamak, akademisyenlerin sanayi temsilcileri ile aralarında bir
köprü oluşturmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Endüstriyel robotlar birimi, mobil robot birimi, askeri (güvenlik) amaçlı robot birimi,
sürü robot birimi, robot ar-ge birimi, robot görmesi, yapay zeka birimi, eğitim birimi alanlarında
gerekli altyapı ve teknolojileri sağlamak. Bu alanla ilgili ihtiyaç duyulması durumunda yeni
birimler ve benzer çalışma alanları oluşturmak.
b) İlgili birimlerde araştırma projeleri geliştirmek ve sanayinin bu alanda karşılaştığı
problemlere çözümler üretmek ve projeler hazırlamak ve danışmanlık hizmeti sağlamak.
c) Dünyadaki ve ülkemizdeki benzer merkez ve ilgili sektör temsilcileri ile işbirliği
yapmak ve merkezi uluslararası bilgi edinim noktası haline getirmek.
ç) Ulusal/uluslararası dergi, konferans ve sempozyumlar için bildiri/yayınlar yapmak
ve desteklemek, bu tip organizasyon ve faaliyetleri desteklemek ve düzenlenmesine öncülük
etmek.
d) Robot teknolojileri konularında lisans/yüksek lisans ve/veya doktora çalışmalarında
kurulması gereken deney ve prototip tasarımlarında destek sağlamak.
e) Robot teknolojilerini halkımıza tanıtmak.
f) İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine robot yapım eğitimleri düzenlemek.
g) Ülkemizde düzenlenen robot yarışmalarını desteklemek ve yarışmalar için sertifikalı
hakem yetiştirmek.
ğ) Sanayinin ve sektörün ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetiştirmek, gerekli eğitimleri
vermek.
h) Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetleri yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Çalışma Alanı ve Uygulama İşlemleri
Merkezin çalışma alanı
MADDE 7 – (1) Merkez faaliyetleri, robot ve teknolojileri ile ilgili alanlarda eğitim,
araştırma, proje, akademik çalışma, sanayi-üniversite işbirliği sağlama, sektörün sorunlarına
çözümler üretme, ilgili alanda yapılacak faaliyetlere destek sağlamaktır.
Uygulama işlemleri
MADDE 8 – (1) Merkez, robot teknolojilerinin konularını tanıtacak programlar, seminerler, çalıştay düzenler ve benzer faaliyetleri destekler.
(2) Merkez, robot laboratuarları tasarlar ve kurulmasında danışmanlık hizmetleri verir.
(3) Merkez; kamu, özel sektör ve ulusal, uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için
robot teknolojileri konuları kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri, dersler
ve eğitim programları, planlar, düzenler, bu faaliyetlerin eşgüdümünü sağlar. Diğer kurum, kuruluş ve yükseköğretim kurumlarından bu konularda Karabük Üniversitesine sağlanacak kurslar, seminerler, konferanslar ve derslere ilişkin planlama, düzenleme, uygulama ve eşgüdümü
yapar.
(4) Merkez, amaçları doğrultusunda: Robot teknolojileri kapsamında gereken gelişimleri takip eder, uygulamalar için sistem tasarımı yapar, teknik işleri yürütür; gereken alt yapı
oluşturmasında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve işbirliğini
sağlar.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 9 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Merkez Danışma Kurulu.
b) Merkez Müdürü.
c) Yönetim Kurulu.
Merkez danışma kurulu
MADDE 10 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Üniversitenin robot ve robot teknolojileri
konusunda ilgili Fakültelerine bağlı ilgili bölümlerin bölüm başkanlarından, ilgili Meslek Yüksekokullarının müdürlerinden, ilgili Enstitü müdürlerinden oluşur. Bu birimlerden Merkez Danışma kuruluna katılım mecburi değildir. Konu ve kapsam gereği merkez danışma kuruluna
sanayi temsilcileri ve alanında uzmanlar davetle çağrılabilir. Merkez Müdürü, Merkez Danışma
Kurulunun doğal Başkanıdır.
(2) Merkez Danışma Kurulu Üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden Merkez Kurulu Üyeliğine görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine o
üyelerin ait olduğu birimden olmak üzere kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir.
Merkez danışma kurulunun toplanması ve görevleri
MADDE 11 – (1) Merkez Danışma Kurulu Merkez Müdürünün daveti üzerine olağan
olarak yılda en az bir kere, gerekli hallerde daha sık olmak üzere toplanır ve Merkezin yaptığı
faaliyetler hakkında bilgi alır. Merkezin gelişimi için gerekli görüş, öneri ve tavsiyelerini sunar.
Danışma Kurul toplantısı ve tavsiye kararları için salt çoğunluk aranır.
(2) Merkez Danışma kurulunun görevleri, Merkez Müdürü tarafından hazırlanmış ve
Yönetim Kurulunca onanmış yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim faaliyetlerini
değerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirmek, önerilerde
bulunmak, bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmektir.
Merkez müdürü
MADDE 12 – (1) Merkez Müdürü Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı Öğretim
Üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona
erer.
Merkez müdürünün görevleri
MADDE 13 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygular.
b) Yönetimi altındaki birimleri Merkez amaçları doğrultusunda yönetir.
c) Merkezin çalışma alanı bağlamında çalışmalar yapar.
ç) Fakülteler, Enstitüler, Meslek Yüksekokulları, Sürekli Eğitim Merkezi, Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığı, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerle
KAROTUM’un faaliyetlerine ilişkin ihtiyaç duyulması durumunda eşgüdümü sağlar.
d) Her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulu onayına sunar.
e) Her yıl sonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor verir.
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Müdür yardımcıları
MADDE 14 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim
elemanlarından iki kişi üç yıl için Merkez Müdürü tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları aynı usulle Merkez Müdürü tarafından değiştirilebilir. Müdürün
görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi sona erer. Merkez Müdürü, yokluğunda
yardımcılarından birini vekil tayin eder. Müdür yardımcıları merkezin faaliyet alanlarında belirtilen işleri koordine etmek için Merkez Müdürü tarafında görevlendirilirler.
Merkez yönetim kurulu
MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları dahil beş
kişiden oluşur. Diğer iki üye; öğretim elemanları arasından merkez müdürünün önereceği dört
öğretim üyesi/elamanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev
süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde
kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine yılda en az iki kez salt
çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Merkez yönetim kurulunun görevleri
MADDE 16 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
c) Robot teknolojileri ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için
yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.
ç) Merkeze gelen iş, proje ve danışmanlık tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.
d) Merkez için gerek duyulan alt çalışma gruplarını ve komisyonlarını kurmak.
e) Merkezin amaçları doğrultusunda yıllık planlamalar yapmak.
f) Merkezin faaliyet alanlarında belirtilen işleri organize etmek.
g) Merkezin destekleyeceği proje, araştırma, konferans, sempozyum ve benzeri alanla
ilgili faaliyetleri belirlemek.
Personel ihtiyacı
MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son hükümler
Mali konular
MADDE 18 – (1) Mali konulardaki iş ve işlemlerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 7’nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden:
DİYARBAKIR
Esas No

: 2013/2324

Karar No

: 2015/955

Suç

: Firar

Suç Tarihi

: 29.01.2011 - 24.09.2011

Sanık Kimliği : Battal ETYEMEZ - Cemil ve Nermin oğlu 1989 D.lu Kahramanmaraş
Pazarcık Kalabıyıklı Köyü nüf. Kyt.lı Diyarbakır 16’ncı Mknz. P. Tug.
2’nci Tnk. Tb. K.lığı emrinde görevli iken terhisli 1989/1 Tnk. Er T.C.
No: 333140526
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 08.12.2015 tarihli duruşmada;
Her ne kadar sanık Tnk. Er Battal ETYEMEZ’in, 29.01.2011 - 24.09.2011 tarihleri
arasında firar suçunu işlediğinden bahisle eylemine uyan As. C.K.nın 66/1-a maddesi uyarınca
cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de;
Diyarbakır Asker Hastanesince düzenlenen 03.11.2011 gün ve 5290 sayılı sağlık kurulu
raporu ile askerliğe elverişli olmadığına karar verilen sanık hakkında söz konusu rapora istinaden
Diyarbakır Asker Hastanesince düzenlenen 28 Ağustos 2014 tarihli Ek Rapor ile suç tarihlerinde
askerliğe elverişli olmadığı yönünde karar verildiğinden, sanığın suç tarihleri itibariyle askerlik
sıfatının kalmadığı, sanığa yüklenen fiilin Kanun’da suç olarak düzenlenmediği sabit olduğu
anlaşıldığından, CMK’nın 223/(2)-a maddesi uyarınca firar suçundan sanığın BERAATİNE,
Talebe uygun; 353 Sayılı Yasanın 196, 197, 205, 209, 212 nci maddeleri ile CMK.nın
263’ncü maddesi uyarınca hüküm yüzüne karşı verilenler yönünden hükmün yüze karşı
okunmasından, hüküm yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta
içerisinde askeri veya sivil adli makamlara (Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak
katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için müracaatta bulunmak suretiyle) veya asker
kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine veya
tutuklular yönünden ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla
Askeri Yargıtay’da temyizi mümkün olmak üzere karar verildi.
Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm
aramalara

rağmen

sanığa

tebliğ

edilememiş,

adresleri

de

zabıta

marifetiyle

tespit

edilemediğinden, kararın 7201 sayılı E.K. Tebligat Kanuna göre Resmi Gazete’de ilanından
itibaren 15 gün içerisinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7
gün içerisinde, askeri veya sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri
Yargıtay’da temyizinin mümkün olduğu, 7 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde kararın
kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

6486

Sayfa : 50

RESMÎ GAZETE

7 Ağustos 2016 – Sayı : 29794

İzmir Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden:
Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar;
sanık adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir.
İş bu gerekçeli karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye
tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği
karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş
bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı
veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya
askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için
yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk
evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler
yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda
bulunmak suretiyle Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi nezdinde itiraz edilebilir.
Esas/Karar No
: 2013/1092 Es. 2015/485 K.
Karar Tarihi
: 15.09.2015
Suç
: Arkadaşının bir şeyini çalmak
Uygulanan K. Md. : As. C.K.nun 132. Maddesi - 5237 Sayılı TCK.’nun 62/1’inci
maddesi - 5271 sayılı C.M.K.’nun 231/5, 8, 10. maddeleri.
Sanık Kimliği
: Olcayto ÇAKICI; Cüneyt ve Hilal Oğ. 1990 D.lu,
ESKİŞEHİR/Tepebaşı Mamure Mah. Nüfs. Kyt. (T.C. Kimlik No:
29962604200)
Karar
: 5 Ay Hapis (5 yıl süre ile 5271 Sayılı Kanunun 231/5, 8, 10’uncu
Maddeleri gereğince (HÜKMÜN AÇIKLAMASININ GERİ
BIRAKILMASINA)
6491
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
SAFKAN ARAP TAYI SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:
1 - İşletmemiz yetiştirmesi 49 baş Safkan Arap Tayı açık arttırma usulüyle teker teker
satılacaktır.
2 - İhale 23.08.2016 günü saat 13.00’de İşletmemiz Atçılık Tesisleri’nde Alım – Satım ve
İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
3 - Geçici teminat tay başına 5.000,00 TL’dir.
4 - İhale şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.No: 62
Bakanlıklar/ ANKARA) adresinde ve işletmemizde görülebilir.
5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Kanuni ikametgâhı olması ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ibraz etmesi,
b) Bu işe ait geçici teminat vermiş olması,
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz
edilmesi,
d) Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri
vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması. Yabancı müşteriler getirecekleri
belgeleri Türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir.
6 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi
değildir. İhale, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.
İlan olunur.
ADRES:
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Karacabey-İzmir Karayolu Üzeri 7.Km. Karacabey/BURSA
Tel
: 0 224 689 64 75-76
7096/1-1
Faks : 0 224 689 64 96
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2016/2017 KAMPANYA DÖNEMİ SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİ
ÇALIŞTIRILMASI, BAKIM ONARIM VE REVİZYONU HİZMET İŞİ
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
İhale kayıt no
: 2016/301122
1 - İdarenin:
a) Adresi
: Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir
b) Telefon ve faks numarası : 0 222-230 27 39 (10 hat) Dahili: 1353 - 0 222-230 27 38
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın Ziraat Bölge Şeflikleri pancar alım
kantarlarında mevcut 1 adet elektrikli, 14 adet dizel olmak
üzere toplam 15 adet pancar boşaltma makinesinin
çalıştırılması, Bakım-onarım ile dönem sonunda revizyonu
hizmeti.
b) Yapılacağı yer
: İhale dokümanında isimleri belirtilen Ziraat Bölge
Şefliklerine bağlı pancar alım sahaları.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Kazım TAŞKENT - Eskişehir Şeker Fabrikası
b) Tarihi ve saati
: 23.08.2016 Salı günü, Saat 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası
Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda
alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki 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 kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri.
c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi.
f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği
veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Noter tarafından ilk
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.
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4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:
4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme
kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet
tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş
deneyimini gösteren belgelerin,
Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme
bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son
beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin
verilmesi zorunludur.
Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı
tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki
fıkra kapsamında değerlendirilir.
Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek
sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların
her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak
veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.
4.3. İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler
İstekliler, her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde çalıştıracağı en az
iki adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış benzer işlere ait operatör
belgelerinin aslı veya noter tasdikli örneğini ihale teklifi ile birlikte vermek zorundadır.
4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.
4.4.1. İş makineleri (Kepçe, Loader ve Dozer) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak
kabul edilir.
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; pancar
boşaltma makinesi bazında en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde
görülebilir ve 100,00 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların
İhale dokümanını satın almaları zorunludur.
9 - Teklifler, 23.08.2016 Salı günü, Saat 14:00'a kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker
Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve
saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla
çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilir.
12 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü
olmalıdır.
14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
15 - Bu ihale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu
İhale Kanunlarına tabi değildir.
7230/1-1
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MUHTELİF İŞLER İHALE EDİLECEKTİR
Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından:
1 - İhalenin Konusu:
Ordu Büyükşehir Belediyesinin İlimiz Ünye İlçesi Eskikızılcakese Mekanik Ayrıştırma ve
Transfer İstasyonu Alanı ve Çaybaşı Düzenli Depolama Alanlarının enerji üretimi için kiralanmasını
ve bu işlemler esnasında;
• (Lokasyonunda değişiklik yapma hakkı idarenin uhdesinde olan) 6 adet Aktarma
İstasyonunun kurulması,
• Ünye İlçesi, Eskikızılcakese Mahallesi, Yukarıköy Mevkii’nde 600 ton/8 saat kapasiteli
Mekanik Ayırma ve Transfer İstasyonunun Kurulması, Enerji elde etmek amacıyla atıktan
türetilmiş yakıt hammaddesi üretilmesi ve tesisin işletilmesi,
• Biyometanizasyon (biyogaz) tesisinin ve kompost tesisinin, idarenin onayına bağlı
olarak Çaybaşı düzenli depolama sahasında veya Ünye İlçesi, Eskikızılcakese Mahallesinde
kurulması ve işletilmesi, kurulacak biyometanizasyon (biyogaz) tesisinden elektrik enerjisi
üretilmesi ve yüklenici tarafından değerlendirilmesi,
• Çaybaşı Düzenli Depolama sahası (sabit tesisler, saha içi yollar ve arıtma tesisi)
İnşaatının yapılması ve işletilmesi, Çöp Gazından (LFG) elektrik enerjisi üretilmesi ve yüklenici
tarafından değerlendirilmesi,
• Altıordu İlçesi Karapınar Mahallesinde bulunan 200 ton/gün kapasiteli ayrıştırma
tesisinin Ünye İlçesi Eskikızılcakese Mahallesi Yukarıköy Mevkii’nde, 600 ton/8 saat kapasiteli
Mekanik ayırma ve Transfer istasyonunun faal hale getirilinceye kadar işletilmesi, Ünye Çimento
Fabrikasına nakli idare ye ait olmak üzere ATY geçişli malzemelerin elde edilmesi işleri; teknik
şartnamesi doğrultusunda yıllık kira + ciro bedeli üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun
35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) ihale usulü ile 20 (yirmi) yıl süreyle kiraya
verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.
2 - İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı:
İdarenin Adı
: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı
İlgili Birim
: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İlgili Adres
: Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ORDU
İletişim Telefonu, Faks : (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18
İhalenin Yapılacağı yer : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu
(Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/1 Altınordu/ORDU)
İhale Tarihi ve Saati
: 19/08/2016 Cuma günü Saat: 10:30
İhale Usulü
: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince
Kapalı Teklif (artırma) usulü.
3 - Tahmini Bedel ve Geçici Teminat:
İhale konusu işin tahmin edilen yıllık kira bedeli K.D.V. hariç 141.377,53 TL olup, 20
yıllık tahmini kira bedeli K.D.V. hariç 2.827.550,60 TL’dir. Geçici teminatı miktarı ise 20 yıllık
kira bedelinin %3’ü olan 84.827,00 TL'dir.
Tahmini bedel yalnızca geçici ve kesin teminatın belirlenmesinde kullanılacaktır.
Yüklenici kira bedeline ilave katkı payı olarak, Ordu Büyükşehir Belediyesine, elektrik
enerjisi üretiminden elde edeceği ciro üzerinden katkı payı ödeyecektir.
İhaleye konu taşınmaz ve üzerinde kurulacak enerji üretim tesislerinin cirosundan,
yüklenicinin elde edeceği gelirlerden, İdareye verilecek olan payın yıllık oranı en az;
İhalede artırım K.D.V. hariç % 1 ciro bedeli üzerinden artırılarak yapılacaktır.
4 - Şartname ve eklerinin nereden, ve hangi şartlarla alınacağı:
Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube
Müdürlüğünden, 1.000,00 TL bedelle satın alınacaktır.
5 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler;
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A) Gerçek Kişiler:
1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
2. Nüfus Kayıt Örneği.
3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks
numarası ile elektronik posta adresi,
4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi,
5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
6. 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,
7. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf
ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden
sadece biri.
8. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde
alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
(1-2-3-4-7-8-9-11-13-14-15-16-17 maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı
ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)
9. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli
vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
10. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
11. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur
belgesi.”
12. Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. Tahmin edilen 20
yıllık tahmini kira bedelinin asgari %50’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi
(Genel Müdürlük teyit yazılı.)
13. İlgili Vergi Dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibarıyla
alınmış belge.
14. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair, ilk ilan
tarihi itibarıyla alınmış belge,
15. İhale konusu işin yapılacağı yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.
16. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
17. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,
18. EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu)'dan en çok 2 sahada toplam en az 4
megawatt landfill (çöp sahalarından)'den elektrik üretimine ilişkin lisansı veya lisans muafiyeti
belgesini ve; lisansı veya lisans muafiyet yazısı ibraz edilen sahalarda elektrik üretim tesislerinin
işletildiğine ilişkin teyit yazılarını,
19. Yükleniciler, saha işletme tecrübelerini tevsik etmek amacıyla, toplam en az 300
ton/gün kapasiteli mekanik ayrıştırma veya gruplama tesisi işlettiklerine veya işletmekte
olduklarına ilişkin iş bitirme belgesi veya noter onaylı sözleşmeyi ihale dosyaları içerisinde ibraz
edeceklerdir.
20. Yükleniciler, ihale kapsamındaki işlerin tamamını, Bir Belediye veya Katı Atık
Birliğinin Depolama Sahalarında (kapasitesi miktarına bağlı olmaksızın) tekbir sözleşmede
dahilinde yapmakta olduğunu gösterir, noter onaylı sözleşmeyi veya iş bitirme belgesi
21. Teknik şartnamenin 12. Maddesinde istenilen teknik belgeler.
B) Tüzel Kişiler:
1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve
faks numarası ile elektronik posta adresi,
2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter
tasdikli imza sirküleri.
3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf
ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden
sadece biri.
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4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
5. 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,
6. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde
alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
(1-2-3-6-7-9-10-12-13-14-15-16 maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı
ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)
7. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli
vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
8. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
9. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur
belgesi.”
10. Tüzel kişiliklerde ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen 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 belgelerin aslı veya
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
11. Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. Tahmin edilen 20
yıllık tahmini kira bedelinin asgari %50’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi
(Genel Müdürlük teyit yazılı.)
12. İlgili Vergi Dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibarıyla
alınmış belge
13. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair, ilk ilan
tarihi itibarıyla alınmış belge,
14. İhale konusu işin yapılacağı yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı
15. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
16. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,
17. EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu)'dan en çok 2 sahada toplam en az 4
megawatt landfill (çöp sahalarından)'den elektrik üretimine ilişkin lisansı veya lisans muafiyeti
belgesini ve; lisansı veya lisans muafiyet yazısı ibraz edilen sahalarda elektrik üretim tesislerinin
işletildiğine ilişkin teyit yazılarını,
18. Yükleniciler, saha işletme tecrübelerini tevsik etmek amacıyla, toplam en az 300
ton/gün kapasiteli mekanik ayrıştırma veya gruplama tesisi işlettiklerine veya işletmekte
olduklarına ilişkin iş bitirme belgesi veya noter onaylı sözleşmeyi ihale dosyaları içerisinde ibraz
edeceklerdir.
19. Yüklenici ihale kapsamındaki işlerin tamamını, Bir Belediye veya Katı Atık Birliğinin
Depolama Sahalarında (kapasitesi miktarına bağlı olmaksızın) tekbir sözleşme dahilinde yapmakta
olduğunu gösterir, noter onaylı sözleşmeyi veya iş bitirme belgesi.
20. Teknik şartnamenin 12. Maddesinde istenilen teknik belgeler.
6 - Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği:
İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek
ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir
Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne
ihale tarihinden 1 (bir) gün önce 18/08/2016 tarihinde saat 15:00’a kadar teslim etmeleri gerekir.
Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta
ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki
gecikmeler kabul edilemez.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince
ilan olunur.
7244/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

—————
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SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

—————
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SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı No ve Tarihi : 141-30.06.2016
Karar No ve Tarihi
: 2173-30.06.2016

TOPLANTI YERİ
KAYSERİ
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı No ve Tarihi : 141-30.06.2016
Karar No ve Tarihi
: 2174-30.06.2016

TOPLANTI YERİ
KAYSERİ
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı No ve Tarihi : 140-29.06.2016
Karar No ve Tarihi
: 2149-29.06.2016

TOPLANTI YERİ
KAYSERİ
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı No ve Tarihi : 142-01.07.2016
Karar No ve Tarihi
: 2180-01.07.2016

TOPLANTI YERİ
KAYSERİ
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı No ve Tarihi : 133-21.04.2016
Karar No ve Tarihi
: 2032-21.04.2016

TOPLANTI YERİ
KAYSERİ

Kayseri İli, Develi İlçesi Çayırözü Mahallesinde tescilli Kuyutepesi Höyüğünün
bulunduğu parsellerde Arazi Toplulaştırma İşleminin yapılmasında tescilli sit alanının mahiyetine
olumsuz etkisi bulunmadığı anlaşıldığından 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca olmadığına,
ancak uygulamanın fiilen yapımı esnasında sit alanında herhangi bir inşai ve fiziki uygulamaya
gidilmemesi gerektiğine, “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı şerhi”nin Çayırözü Mahallesi
331, 332, 333, 340, 341, 342, 343, 345 ve 349 parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesinden
kaldırılarak uygulama sonrası oluşan ve kararımız eki haritada gösterilen tescilli sit alanının
bulunduğu 110 ada 11, 14 ve 16 parsel, 111 ada 1 parsel, 112 ada 1 ve 2 parsel, 128 ada 1 parsele
verilmesi gerektiğine, uygulamanın kadastro ve tapu tescili görmesinden sonra oluşacak yeni ada
ve parsel numaraları ile mülkiyet bilgilerinin Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi amaçlı iletilmesi
gerektiğine karar verildi.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2016/9037 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı
Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
2016/9062 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında
Eğitim ve Öğretim Konulu Güvenlik İşbirliği Protokolünün
Onaylanması Hakkında Karar
YÖNETMELİKLER
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DUYURU
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.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr

