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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ İLAÇ GELİŞTİRME VE FARMAKOKİNETİK 

ARAŞTIRMA-UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/2/1997 tarihli ve 22901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üni-

versitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma- Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin

2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 – ARGEFAR’ın temel amacı ve faaliyet alanı ilaç, biyolojik medikal ürünler,

kozmetikler, tıbbi cihazlar, gıdalar, gıda takviyeleri, fonksiyonel ve takviye edici gıdalarla ilgili

temel ve uygulamalı bilimler alanında araştırma geliştirme faaliyetlerini koordine etmek ve bu

alanda birbirinden bağımsız yapılan aynı konudaki çalışmaları birleştirip üretime dönük so-

nuçlar elde etmektir.

ARGEFAR’ın ikincil amacı faaliyet alanı kapsamında gereksinim duyulan her türlü te-

mel, translasyonel ve klinik araştırmaları yapmak ve konuya ilişkin ulusal mevzuat çerçeve-

sinde gerek görülen her türlü hizmeti gerçekleştirmektir.”

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (e),

(f), (h) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 2 nci madde kapsamında tanımlanan ilgili tüm uygulama alanlarında, bilimsel ve

uygulamalı araştırmalar yapmak, yeni teknikler geliştirmek, kamu ve özel teşebbüsün sorun-

larıyla ilgili projeler hazırlamak, bilimsel raporlar vermek, teknik sorunların çözümünde yar-

dımcı olmak, yeni ürün geliştirilmesi, teknoloji transferi ve kalite düzeltilmesi konusunda tek-

nik danışmanlık hizmetleri yürütmek;”

“b) Ege Üniversitesinin farklı birimlerinde kuruluş amacı ve faaliyet alanı ile ilgili tüm

uygulama alanlarında yürütülen bilimsel ve teknik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek,

desteklemek ve gerçekleşen projelerin koordinasyonunu sağlamak;”

“c) İlaç, biyolojik medikal ürünler, kozmetikler, tıbbi cihazlar, gıdalar, gıda takviyeleri,

fonksiyonel ve takviye edici gıdalarla ilgili alanlarda Üniversitenin ve sanayinin ihtiyaç duy-

duğu araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı/personel yetişmesini teşvik etmek, bunun

gerçekleştirilmesi için gerekli ortam ve imkânları hazırlamak;”

“e) İlaç, biyolojik medikal ürünler, kozmetikler, tıbbi cihazlar, gıdalar, gıda takviyeleri,

fonksiyonel ve takviye edici gıdalarla ilgili temel ve uygulamalı araştırma projelerini destek-

leme esaslarını belirlemek; ülkemizin ve bölgemizin gereksinimlerine yönelik sonuçlara vara-

cak olan araştırmalara öncelik veren araştırma projelerini desteklemek ve uygulamak;”

“f) İlaç, biyolojik medikal ürünler, kozmetikler, tıbbi cihazlar, gıdalar, gıda takviyeleri,

fonksiyonel ve takviye edici gıdalarla ilgili temel ve uygulamalı bilimlerin gelişmesine katkıda

bulunmak ve endüstrinin temel bilim sorunlarını çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kal-

kınma planlarının öngördüğü alanlarda, gelecekte karşılaşılabilecek temel ve uygulamalı araş-

tırma sorunlarına çözüm yolu aramak;”

“h) İlaçların, biyolojik medikal ürünlerin, kozmetiklerin, tıbbi cihazların, gıdaların, gıda

takviyelerinin, fonksiyonel ve takviye edici gıdaların araştırma ve geliştirilmesi ile ilgili bi-

limsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak;”

“ı) Üniversite bünyesinde konuyla ilgili mevcut diğer araştırma laboratuvarları, araş-

tırma- uygulama merkezleri ve benzer birimler arasındaki ilişkileri geliştirmek, organik bağları

kuvvetlendirmek, bunların AR-GE imkanlarının birimler arası ortak kullanıma açılmasını ko-

laylaştırmak;”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 – Merkez Müdürü, ilaç, biyolojik medikal ürünler, kozmetikler, tıbbi cihaz-

lar, gıdalar, gıda takviyeleri, fonksiyonel ve takviye edici gıdalar, ilaç araştırma geliştirme ve
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farmakokinetik uygulamalarla ilgili alanda faaliyet göstermiş tercihen Eczacılık veya Tıp Fa-

kültesi öğretim üyeleri arasından olmak üzere Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Sü-

resi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden

alınabilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarını vekil bırakır. Müdür

yardımcısı da bulunmazsa, Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekil olarak bırakılır. Altı aydan

uzun süreli üniversite dışı görevlendirmelerde yerine yenisi görevlendirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 – Müdürün önerisi ile Rektör tarafından en az biri öğretim üyesi olmak üzere

dört müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi, kendilerini öneren

Müdürün görev süresinin bitmesi ile sona erer.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 – Yönetim Kurulu, Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Diğer dört üye tercihen

Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından ve üniversitenin merkezden yarar-

lanan akademik birimlerinin bu kurulda dengeli temsiline özen gösterilerek, öğretim elemanları

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendi-

rilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen-

lerin yerine süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti

ile ayda en az bir kez toplanır. Müdür veya en az üç Yönetim Kurulu üyesinin gündemi belirten

yazılı başvurusu ile de iki gün içinde olağanüstü toplantı yapılabilir. Yönetim Kurulu çoğunluk

ile toplanır. Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabi-

lirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 13 – Danışma Kurulu, Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ile ilaç, biyolojik

medikal ürünler, kozmetikler, tıbbi cihazlar, gıdalar, gıda takviyeleri, fonksiyonel ve takviye

edici gıdalarla ilgili alanlarda bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi

olan ve sahip olduğu birikim ve tecrübelerinden yararlanabilecek üniversite içi ve üniversite

dışı kişilerden oluşmak üzere, Rektör tarafından üç yıl için onaylanan en az beş en çok on beş

kişiden oluşur. Bu kurula Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulu üyeleri de katılırlar.

Ayrıca, gerek görülmesi halinde, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görüş ve düşüncelerine

başvurulmak üzere en çok beş kişi daha davet edilebilir.” 

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PROFESÖR DOKTOR SAADETTİN

GÜNER YAKIT UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Profesör Dok-

tor Saadettin Güner Yakıt Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yö-

netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma prensiplerine ilişkin usul ve

esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karadeniz Teknik Üniversitesi Profesör Doktor Saadettin

Güner Yakıt Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim

organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akaryakıt: Benzin türleri, nafta, gazyağı, motorin türleri, fuel-oil türleri, biodizel ve

diğer sıvı yakıtları,

b) Akreditasyon: Laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal veya

uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre çalıştığının değerlendirilmesi ve yeterliliğinin

onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi işlemini,

c) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

ç) Laboratuvar: Yakıt (akaryakıt, kömür ve gaz), analiz ve araştırma-geliştirme faali-

yetlerinin sürdürüldüğü yeri,

d) Merkez: Karadeniz Teknik Üniversitesi Profesör Doktor Saadettin Güner Yakıt Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel

Şartlar Standardı, Avrupa Akreditasyon Birliği (IEA) ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)

Rehber Dokümanları ile akreditasyon kurallarına uygun yakıt analizleri yapmak,

b) Yakıt piyasasında yapılan denetimler esnasında alınan yakıt numunelerinin test ve

analizlerini akreditasyona uygun olarak yapmak,

c) Merkeze teslim edilen veya gönderilen numunelerin test analizlerini EPDK tarafından

yayınlanan teknik düzenlemelere uygun olarak yapmak, yakıtların teknik düzenlemelere uygun

olup olmadığını tespit etmek,

ç) EPDK nın test ve analizlerini sözleşme süresince yerine getirmek,

d) Akaryakıt, gaz ve katı yakıt analizleri konusunda araştırma yapmak,

e) Araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama projeleri yapmak, benzer kuruluşlarla

ortaklaşa iş yürütmek ve bu konulardaki çalışmaları desteklemek,

f) Mevcut analiz yöntemlerine ilave olarak, farklı cihaz ve aletlerle yeni analiz yön-

temleri geliştirmek ve geçerli kılmak,

g) Özelde bölgesel, genelde Türkiyede tüketilen akaryakıt ve diğer yakıtların kalitesinin

artırılmasına katkıda bulunmak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Kalite Yöneticisi,

b) Müdür,

c) Müdür Yardımcısı,

ç) Teknik Yönetici,

d) Yönetim Kurulu.

Kalite Yöneticisi ve görevleri

MADDE 7 – (1) Kalite Yöneticisi, kalite yönetim biriminin sorumlusu olup aynı za-

manda yönetim temsilcisidir. TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının

Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardının gerektirdiği eğitimleri almış Merkez çalışanları ara-

sından Müdür tarafından atanır.

(2) Kalite Yöneticisinin görevleri şunlardır:

a) Kalite ile ilgili çalışmaların organizasyon ve takibinden sorumludur. Kalite yöneticisi,

kalite sistem politikalarını, hedeflerini ve TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Labo-

ratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardını karşılayan dokümanların hazırlanmasını
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koordine ve sisteme uygunluğunu kontrol ederek yönetime bilgi sunmaktan sorumludur. Bu

çerçevede, iç ve dış tetkikleri planlar, kalite kontrol çalışmalarını ve yönetimin gözden geçirme

faaliyetini organize eder ve gerekli görüldüğünde deney çalışmalarına katılır.

b) Müdüre karşı sorumlu olmak üzere gerekli hallerde Müdüre, Müdür Yardımcısına

ve Teknik Yöneticiye vekâlet eder.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Merkezin mevzuata uygun olarak yönetiminden sorumlu kişidir. Mü-

dür, Rektör tarafından atanan, konu ile ilgili deneyimli kimya bölümü profesör veya doçent

unvanlı öğretim üyeleri arasından görevlendirilen Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi

Kimya Bölümü öğretim üyesidir. Görevlendirilecek Müdür tam zamanlı görev yapan öğretim

üyelerinden atanır. Müdürün görevlendirme süresi üç yıldır. Süresi dolan Müdür yeniden gö-

revlendirilebilir. Müdür, aynı zamanda Yönetim Kurulunun Genel Sekreteridir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Gerekli durumlarda Yönetim Kurulunun toplanmasını Yönetim Kurulu Başkanına

teklif etmek ve toplantının gündemini hazırlamak,

b) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak,

c) Merkezin yönetsel sorumluluklarını üstlenmek, Merkez içi yönetici ve yardımcıları

atamak ve gerekli görüldüğünde yeniden düzenlemek,

ç) Kalite Yöneticisi ile kalite politikasını saptamak ve bu politikaya uygun strateji ve

hedeflerin belirlenmesini sağlamak,

d) Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini,

çalışma ortamının iyileştirilmesi ve iş güvenliğinin sağlanması için önlemler alınmasını sağla-

mak, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetimlerinin yapılmasını ve sonuçlarının

alınmasını sağlamak,

e) Analiz sonuç raporlarını onaylamak, açıklama/görüş ve yorum yapmak,

f) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyacını Yönetim Kurulunun da görüşünü alarak gerek-

çesi ile birlikte Rektöre sunmak,

g) Merkezin işlevlerini, standartlara ve belirlenmiş kurallara uygun olarak sürdürülme-

sini sağlamak ve kontrol etmek,

ğ) Yönetim Kurulunun görüşünü ve Rektörün onayını alarak, Merkezin yurtiçinde ve

dışında benzer veya ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmasına karar vermek,

h) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili döner sermaye hizmetlerinin, Yönetim Kurulunun

da görüşünü alarak en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak,

ı) Merkez faaliyet raporlarını Yönetim Kuruluna ve talep edildiğinde EPDK’ya sunmak,

i) TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Ge-

nel Şartlar standardı ve bu standarda göre hazırlanmış prosedürler, talimatlar ve diğer dokü-

manlardaki şartların yerine getirilmesinden sorumlu olmak,

j) Gerekli hallerde, Teknik Yöneticiye ve Kalite Yöneticisine vekâlet etmek.
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Müdür Yardımcısı ve görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez hizmetlerinin idari yönden yönetimi, yürütülmesi ve denetimi

ile ilgili konularda Müdüre yardımcı olmak üzere Merkez çalışanları arasından belirlenir. Mü-

dür tarafından atanır.

(2) Müdür Yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Çalışma ortamının iyileştirilmesi ve iş güvenliğinin sağlanması için önlemler almak,

her türlü fiziksel altyapı ihtiyaçlarını belirlemek,

b) İlgili kayıtların düzenli tutulmasını ve arşivlenmesini sağlamak,

c) Her türlü doğrudan veya ihale usulü, malzeme ve hizmet satın alma işlemlerini yü-

rütmek,

ç) Cihazların ve ekipmanların bakım, onarım, kalibrasyon ve performans testlerinin

yaptırılmasını sağlamak,

d) TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Ge-

nel Şartlar standardı ve bu standarda göre hazırlanmış prosedürler, talimatlar ve diğer dokü-

manlardaki şartların yerine getirilmesinden sorumlu olmak,

e) Müdüre karşı sorumlu olmak üzere, gerekli hallerde Müdüre, Teknik Yöneticiye ve

Kalite Yöneticisine vekâlet etmek.

Teknik Yönetici ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkez hizmetlerinin teknik yönden yönetimi, yürütülmesi ve de-

netiminden sorumlu olup Müdür tarafından görevlendirilir. Teknik Yöneticisinin görevleri şun-

lardır:

a) Merkezde uygulanan tüm deney metotlarını, geçerlilik, doğruluk ve güvenilirlik açı-

sından takip etmek ve sorumlu olmak,

b) Personele cihaz ve analizlerle ilgili teorik ve pratik eğitim vermek veya verilmesini

sağlamak,

c) Deneyleri organize etmek, cihazları çalışır kılmak ve bakım, onarım, kalibrasyon ve

performans testleri zamanında yapılmasını sağlamak,

ç) Metot doğrulama ve geçerli kılma çalışmalarını gerçekleştirmek,

d) TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Ge-

nel Şartlar standardı ve bu standarda göre hazırlanmış prosedürler, talimatlar ve diğer dokü-

manlardaki şartların yerine getirilmesinden sorumlu olmak,

e) Müdüre karşı sorumlu olmak üzere, üstlendiği tüm sorumlulukların yerine getiril-

mesinde Müdüre yardımcı olmak ve gerekli hallerde Müdüre, Müdür Yardımcısına ve Kalite

Yöneticisine vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Rektör veya görevlendirdiği bir rektör yardımcısı

başkanlığında, Müdür doğal üye olmak üzere, üç yılda bir değişecek şekilde, Karadeniz Teknik

Üniversitesinden öğretim elemanları ve/veya Merkez temasına uygun kurum veya kuruluşla-

rından atanan üyeler dâhil toplam beş kişiden oluşur.
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(2) Yönetim Kurulu, en az yılda bir defa ayrıca gerekli görüldüğünde, Yönetim Kurulu

Başkanının daveti üzerine, salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Yönetim

Kurulu gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma grupları kurabilir ve bunların görevleri ko-

nusunda önerilerde bulunabilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez yönetimi ve çalışması ile ilgili önerilerde bulunmak,

b) Merkezin bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına uygun olarak; bilimsel, teknik ve idari

faaliyetlerinin plan ve programlarının hazırlanması ve uygulanması konusunda öneriler sun-

mak,

c) Merkez yönetimi ve işleyişi ile ilgili her türlü konuyu Rektöre arz etmek,

ç) Gerekli yönetmelik taslaklarını hazırlanmasına katkı sağlayarak Üniversite Senato-

sunun onayına sunmak,

d) Yönetim Kurulu Genel Sekreteri tarafından hazırlanacak program ve bütçe önerilerini

incelemek ve tavsiye kararları almak,

e) Analiz ücretlerini inceler ve belirlenmesine katkı sağlar, Merkez çalışmalarının Döner

Sermaye ile ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülmesi konusunda önerilerde bu-

lunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

şılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

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

edilir.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 14 – (1) 23/3/2011 tarihli ve 27833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ka-

radeniz Teknik Üniversitesi Profesör Doktor Saadettin Güner Yakıt Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü

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

YARGI İLÂNLARI 
Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
ESAS NO : 2015/18 
KARAR NO : 2016/174 
Mahkememizin yukarıda Esas, karar numarası yazılı 31/05/2016 tarihli ilamı ile taksirle 

ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan sanık İbrahim Yılmaz hakkında hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına, sanık Muhlis Malak hakkında 18.200,00 TL adli para cezası ile 
cezalandırılmasına karar verilmiş olup karar Suriye uyruklu katılanlar Mehmet oğlu 1980 
doğumlu Muhammed Seyit ve Faysal oğlu 1987 doğumlu Enver Cüneyt Seyit'e gerekçeli karar 
tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar 
verilmiş olup, İlan olunur. 7201 

—— •• —— 
Samsun 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2015/94 
KARAR NO : 2016/575 
Vergi Usul Kanununa Muhalefet ve Sahte Fatura Düzenlemek suçundan sanık, Nurettin 

ve Makbule oğlu 29/09/1971 Doğ. Durmuş SAYAR hakkında mahkememizin 23/05/2016 tarih 
2015/94 Es., 2016/575 Kr. sayılı karan ile Vergi Usul Kanununun 359/a-2, TCKnun 62, 58/1-6, 
53/1-c maddesi gereğince, 15 Ay hapis ve yine sahte fatura düzenlemek suçundan 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun 359/b-l TCK 43/1, 62, 58/1-6, 53/1-c maddeleri gereğince 3 Yıl 1 Ay 15 
Gün (2 Kez) hapis cezalan ve hapis cezalarının Kanuni sonucu olarak belirli hakları kullanmaktan 
yoksun bırakılmasına ve 293,75 TL yargılama giderinin sanıktan tahsiline ilişkin Durmuş 
SAYAR'ın yokluğunda verilen karar tüm aramalara rağmen tebliğ olunamadığından 7201 sayılı 
Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebligata karar verilmiştir. 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde Yargıtay ilgili ceza dairesine temyiz talebinde 
bulunabileceği veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir mahkemeye verilecek bir dilekçe 
ile ceza infaz kurumunda bulunanların cezaevi müdürlüğü aracılığı ile mahkememize 
gönderecekleri dilekçe ile hükmü temyiz edebileceği, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 
gün içinde temyiz edilmemesi halinde kesinleşeceğine ilişkin ilan olunur. 7202 

————— 
ESAS NO : 2014/119 
KARAR NO : 2016/577 
Yaralama suçundan sanık, Emin ve Gül oğlu 05/08/1971 Doğ. Serkan Şefik 

HACIMUSAOĞLU mahkememizin 23/05/2016 tarih 2014/119 Es., 2016/577 Kr. sayılı kararı ile 
TCK.nun 86/1, 87/3, 62, 53/1-c maddesi gereğince, 11 ay 20 gün hapis ve yine yaralama 
suçundan TCK 86/2, 86/3-e, 87/l-c, 87/1-son, 62, 53/1-c maddeleri gereğince 2 sene 6 ay hapis 
cezaları ve hapis cezalarının kanuni sonucu olarak belirli hakları kullanmaktan yoksun 
bırakılmasına ve 60 TL yargılama giderinin sanıktan tahsiline ilişkin Serkan Şefik 
HACIMUSAOĞLU’nun yokluğunda verilen karar tüm aramalara rağmen tebliğ olunamadığından 
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebligata karar verilmiştir. 
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Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde Yargıtay ilgili ceza dairesine temyiz talebinde 
bulunabileceği veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir mahkemeye verilecek bir dilekçe 
ile ceza infaz kurumunda bulunanların cezaevi müdürlüğü aracılığı ile mahkememize 
gönderecekleri dilekçe ile hükmü temyiz edebileceği, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 
gün içinde temyiz edilmemesi halinde kesinleşeceğine ilişkin ilan olunur. 7203 

—— •• —— 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri 

Mahkemesinden: GAZİANTEP 
İLANEN TEBLİĞ 

Esas-Karar No: 2014/686 Esas 2016/296 Karar, K. Tarihi 21.06.2016 sanık İbrahim 
GÖRÜR Suç: Silahında Dikkatsizlikle Yaralanmaya Sebebiyet Vermek Suç tarihi 17.03.2014 
Kanun Maddesi 353 Sayılı Kanun 9, 17 ve 176 Verilen ceza Görevsizlik karar verilmiş olup, bu 
karar (Sanığın Türkiye - Suriye hudut hattında görevli oluşu, hudut hattında görevli silahlı bir 
şekilde görevi ifa ettiği, sanığın mağdur Zamut ZAMUT isimli Suriye uyruklu şahsın Kasten 
Yaralamak için hiçbir sebebinin bulunmadığı, sanığın silahıyla önce havaya sonra yasadışı geçiş 
yapmaya çalışan şahısların sağına ve soluna ateş ettiği ve bu esnada mağdur Zamut ZAMUT'un 
yaralandığı, eylemin herhangi bir kast unsuru ile gerçekleşmediği, sanık (Ter.) P. Er İbrahim 
GÖRÜR'ün kullanmış olduğu silahındaki dikkatsizlik ve tedbirsizliği ile yaralanma sonucunun 
ortaya çıktığı, bu eylemin de 1632 Sayılı As. CK'da yer alan 146'ncı madde de belirtilen suça 
konu olduğu, As. CK'nın 146'ncı maddesinde konu eylemlerin aynı madde atfı ile 765 sayılı TCK 
kapsamında değerlendirileceği, bu itibarla da eylemin askeri suç olduğu ve sanığın terhis 
olmasıyla Askeri Mahkemede yargılamayı gerektiren ilginin de kesilemeyeceği, söz konusu 
olayda yargılama görevinin askeri mahkemeye ait olduğu değerlendirilmektedir. Bu nedenle 
Askeri Mahkemenin görevsizlik kararı vermeyip söz konusu davayı çözümlemesi gerekmektedir.) 
şeklinde 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı tarafından temyiz edildiği, suçtan zarar gören Suriye Arap 
Cumhuriyeti Vatandaşı Zamut ZAMUT yasal yakınlarına kararın tebliğinin Türkiye Cumhuriyeti 
Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğünün 08 Mayıs 2013 tarih 
ve 14838002.4.2.SUR.6L2013/19092/44092 sayılı Adli Yardımlaşma talebi konulu yazısında 
şuan ki durum itibarı ile mümkün olmadığı anlaşılmıştır. 

Yukarıda kimliği ve dosya numarası yazılı suçtan zarar görenlerin tüm aramalara rağmen 
bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip 
maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilanı ve ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra 
suçtan zarar görenlere tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde karara 
karşı 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesine, birliğine yada 5'inci Zırhlı Tugay 
Komutanlığı Askeri Mahkemesine gönderilmek üzere en yakın askeri mahkemeye veya asliye 
ceza mahkemesine dilekçe vermek suretiyle yine 353 Sayılı Kanun'un 197/3'üncü maddesi 
uyarınca kanun yoluna başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibince bu 
hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak beyanla da Askeri Yargıtay'da temyiz 
olunabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 7037/1 

————— 
İLANEN TEBLİĞ 

Esas-Karar No: 2014/686 Esas 2016/296 Karar, K. Tarihi 21.06.2016 sanık İbrahim 
GÖRÜR Suç: Silahında Dikkatsizlikle Yaralanmaya Sebebiyet Vermek Suç tarihi 17.03.2014 
Kanun Maddesi 353 Sayılı Kanun 9,17 ve 176 Verilen ceza Görevsizlik karar verilmiş olup, bu 
karar (Sanığın Türkiye - Suriye hudut hattında görevli oluşu, hudut hattında görevli silahlı bir 
şekilde görevi ifa ettiği, sanığın mağdur Zamut ZAMUT isimli Suriye uyruklu şahsın Kasten 
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Yaralamak için hiçbir sebebinin bulunmadığı, sanığın silahıyla önce havaya sonra yasadışı geçiş 
yapmaya çalışan şahısların sağına ve soluna ateş ettiği ve bu esnada mağdur Zamut ZAMUT'un 
yaralandığı, eylemin herhangi bir kast unsuru ile gerçekleşmediği, sanık (Ter.) P. Er İbrahim 
GÖRÜR'ün kullanmış olduğu silahındaki dikkatsizlik ve tedbirsizliği ile yaralanma sonucunun 
ortaya çıktığı, bu eylemin de 1632 Sayılı As. CK'da yer alan 146'ncı madde de belirtilen suça 
konu olduğu, As. CK'nın 146'ncı maddesinde konu eylemlerin aynı madde atfı ile 5237 sayılı 
TCK kapsamında değerlendirileceği, bu itibarla da eylemin askeri suç olduğu ve sanığın terhis 
olmasıyla Askeri Mahkemede yargılamayı gerektiren ilginin de kesilemeyeceği, söz konusu 
olayda yargılama görevinin askeri mahkemeye ait olduğu değerlendirilmektedir. Bu nedenle 
Askeri Mahkemenin görevsizlik kararı vermeyip söz konusu davayı çözümlemesi gerekmektedir.) 
şeklinde Askeri Savcının temyiz layihası suçtan zarar gören Suriye Arap Cumhuriyeti Vatandaşı 
Zamut ZAMUT yasal yakınlarına kararın tebliğinin Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı 
Uluslar arası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğünün 08 Mayıs 2013 tarih ve 
14838002.4.2.SUR.61.2013/19092/44092 sayılı Adli Yardımlaşma talebi konulu yazısında şuan 
ki durum itibarı ile mümkün olmadığı anlaşılmıştır. 

Yukarıda kimliği ve dosya numarası yazılı suçtan zarar görenlerin tüm aramalara rağmen 
bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip 
maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilanı ve ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra 
suçtan zarar görenlere tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde karara 
karşı 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesine, birliğine yada 5'inci Zırhlı Tugay 
Komutanlığı Askeri Mahkemesine gönderilmek üzere en yakın askeri mahkemeye veya asliye 
ceza mahkemesine dilekçe vermek suretiyle yine 353 Sayılı Kanun'un 197/3'üncü maddesi 
uyarınca kanun yoluna başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibince bu 
hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak beyanla da Askeri Yargıtay'da temyiz 
olunabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 7037/2 

————— 
İLANEN TEBLİĞ 

Esas-Karar No: 2014/686 Esas 2016/296 Karar, K. Tarihi 21.06.2016 sanık İbrahim 
GÖRÜR Suç: Silahında Dikkatsizlikle Yaralanmaya Sebebiyet Vermek Suç tarihi 17.03.2014 
Kanun Maddesi 353 Sayılı Kanun 9, 17 ve 176 Verilen ceza Görevsizlik karar verilmiş olup, bu 
karar (5'nci Zh. Tug. K.lığı As. Mahkemesinin 2014/686 E. - 2016/296 K. ve 21.06.2016 tarihli 
yasa ve hukuka aykırı olduğundan temyizen bozulmasını talep ediyoruz. Askeri Mahkemece 
"Sanığın atılı eylem bakımından TCK'nın 24/1 ve 25'nci maddeleri uyarınca değerlendirme 
yapılması gerektiği, bu kapsamda sanığa yüklenen suçun askeri suç niteliğinde olmayıp TCK'da 
düzenlenmiş bir suç olması ve askeri mahkemede yargılamayı gerektiren ilginin sanığın terhis 
olması kesildiği ve bu itibarla askeri mahkemenin görevinin sona erdiği değerlendirilerek'' 
görevsizlik kararı verilmiştir. Bu karar yerinde değildir. Yargılama aşamasındaki tüm 
savunmalarımızı tekrarlıyoruz. Müvekkilim kanun emrini icra ettiğinden beraati gerekirken 
görevsizlik kararı verilmesi hukuka aykırıdır. Müvekkilimin Türkiye - Suriye hudut hattında 
görevli oluşu, hudut hattında görevli silahlı bir şekilde ifa ettiği, müvekkilin mağdur Zamut 
ZAMUT isimli Suriye uyruklu şahsı Kasten Yaralamak için hiçbir sebebinin bulunmadığı, 
silahıyla önce havaya sonra yasadışı geçiş yapmaya çalışan şahısların sağına ve soluna ateş ettiği 
ve bu esnada mağdur Zamut ZAMUT'un yaralandığı, eylemin herhangi bir kast unsuru ile 
gerçekleşmediği, sanık (Ter.) P. Er İbrahim GÖRÜR'ün o an orada görevi amacıyla bulunduğu ve 
görevi gereği önce gerekli ikazlarda bulunduğu ancak ikaz işe yaramayınca yasa dışı sınır geçişi 
engellemek maksadıyla ateş etmek zorunda kalmıştır. As. CK'nın, TCK ilgili maddelerin atfı 
olması sebebiyle müvekkilimin terhis olmuş olmasıyla Askeri Mahkemede yargılamayı gerektiren 
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ilginin de kesilemeyeceği, söz konusu olayda yargılama görevinin Askeri Mahkemeye ait olduğu 
değerlendirilmektedir. Bu nedenle Askeri Mahkemenin görevsizlik kararı vermeyip söz konusu 
davada beraat vermesi gerekmektedir. Yine Haziran 2016 tarihi itibariyle TBMM de kabul edilen 
Türk Silahlı Kuvvetler Personel Kanunu tasarısına göre; Bu kapsamdaki görevler yerine 
getirilirken görevin niteliğinden doğan veya görevli ilgili olmak şartıyla görevin ifası sırasında 
işlediği iddia olunan suçlardan dolayı adli yargının görevine girdiğinden bahisle asker kişiler 
hakkında soruşturma yapılması. Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları için Başbakanın, 
diğer personel için Milli Savunma Bakanının, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik 
Komutanı ile bu komutanlıklardaki diğer personel için İçişler Bakanının iznine tabi olacaktır. 

Yukarıda arz edilen nedenlerle 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 
2014/686 E. - 2016/296 K. ve 21.06.2016 tarihli kararı usul ve esas yönünden yasa ve hukuka 
aykırı olarak verildiğinden ilgili kararın bozulmasına karar verilmesini talep ederiz." şeklinde 
sanık müdafii Av. Davut ERDOĞAN tarafından temyiz edildiği, suçtan zarar gören Suriye Arap 
Cumhuriyeti Vatandaşı Zamut ZAMUT yasal yakınlarına kararın tebliğinin Türkiye Cumhuriyeti 
Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğünün 08 Mayıs 2013 tarih 
ve 14838002.4.2.SUR.61.2013/19092/44092 sayılı Adli Yardımlaşma talebi konulu yazısında 
şuan ki durum itibarı ile mümkün olmadığı anlaşılmıştır. 

Yukarıda kimliği ve dosya numarası yazılı suçtan zarar görenlerin tüm aramalara rağmen 
bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip 
maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilanı ve ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra 
suçtan zarar görenlere tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde karara 
karşı 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesine, birliğine yada 5'inci Zırhlı Tugay 
Komutanlığı Askeri Mahkemesine gönderilmek üzere en yakın askeri mahkemeye veya asliye 
ceza mahkemesine dilekçe vermek suretiyle yine 353 Sayılı Kanun'un 197/3'üncü maddesi 
uyarınca kanun yoluna başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibince bu 
hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak beyanla da Askeri Yargıtay'da temyiz 
olunabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 7037/3 

————— 
İLANEN TEBLİĞ 

Esas-Karar No: 2014/686 Esas 2016/296 Karar, K. Tarihi 21.06.2016 sanık İbrahim 
GÖRÜR Suç: Silahında Dikkatsizlikle Yaralanmaya Sebebiyet Vermek Suç tarihi 17.03.2014 
Kanun Maddesi 353 Sayılı Kanun 9, 17 ve 176 Verilen ceza Görevsizlik karar verilmiş olup 
suçtan zarar gören Suriye Arap Cumhuriyeti Vatandaşı Zamut ZAMUT yasal yakınlarına kararın 
tebliğinin Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel 
Müdürlüğünün 08 Mayıs 2013 tarih ve 14838002.4.2.SUR.61.2013/19092/44092 sayılı Adli 
Yardımlaşma talebi konulu yazısında şuan ki durum itibarı ile mümkün olmadığı anlaşılmıştır. 

Yukarıda kimliği ve dosya numarası yazılı suçtan zarar görenlerin tüm aramalara rağmen 
bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip 
maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilanı ve ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra 
suçtan zarar görenlere tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde karara 
karşı 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesine, birliğine yada 5'inci Zırhlı Tugay 
Komutanlığı Askeri Mahkemesine gönderilmek üzere en yakın askeri mahkemeye veya asliye 
ceza mahkemesine dilekçe vermek suretiyle yine 353 Sayılı Kanun'un 197/3'üncü maddesi 
uyarınca kanun yoluna başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibince bu 
hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak beyanla da Askeri Yargıtay'da temyiz 
olunabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 7037/4 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
AFYON VE EREĞLİ ŞEKER FABRİKALARI İÇİN TAM OTOMATİK KESİKLİ TİP 

KRİSTAL ŞEKER SANTRİFÜJLERİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE 
İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 
İhale kayıt no : 2016/351600 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : Mithatpaşa Cad. No. 14   06100 Yenişehir / Ankara 
b) Telefon ve faks numarası : Tel. : (0312) 458 55 00 - 458 57 73 
  Faks: (0312) 458 58 00 - 458 58 01 
c) Elektronik posta adresi : hacar@turkseker.gov.tr 
2 - İhale konusu malın: 
a) Adı, niteliği, türü ve miktarı : Afyon Şeker Fabrikası için 3 (üç) adet ve Ereğli Şeker 

Fabrikası için 3 (üç) adet olmak üzere toplam 6 (altı) 
adet Tam Otomatik Kesikli Tip Kristal Şeker 
Santrifüjü (Panosu, Elektrik Motoru, Frekans 
Konverteri ve Tüm Aksesuarlarıyla Birlikte Komple) 

b) Teslim yeri : Yerli isteklilerde Afyon ve Ereğli Şeker Fabrikaları 
teslimi, yabancı isteklilerde CPT Ankara teslimi. 

3 - İhalenin: 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Odası (6. kat) 
b) Son teklif verme (ihale) tarihi 
    ve saati : 27 Eylül 2016 Salı günü, saat 14:00 
4 - İhale, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli ve yabancı tüm isteklilere 

açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No: 14 Yenişehir / Ankara adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz 
Türk Lirası) karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 27 Eylül 2016 Salı günü saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No: 14 06100 
Yenişehir / Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü’ne 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden 
İdare sorumlu tutulmayacaktır.) 

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine 
bırakılan istekliyle iş kalemi için teklif ettiği birim fiyat bedeli üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. 

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 
günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 7929/1-1 
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ÇOK KANALLI VE ÇOK ELEKTROTLU REZİSTİVİTE CİHAZI ALINACAKTIR 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Çok Kanallı ve Çok Elektrotlu Rezistivite Cihazı Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2016/357021 
1 - İdarenin 
a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. 

Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya 
/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14 
c) Elektronik posta adresi : 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Çok Kanallı Çok Elektrotlu Rezistivite 

Cihazı, Mal Alımı, 
b) Teslim yeri/yerleri : a) Yerli İstekliler için; Ankara MTA Genel 

Müdürlüğü Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı 
Ambarları 

  b) Yabancı istekliler için; CFR herhangi bir 
Türkiye Deniz Limanı/CPT herhangi bir 
Türkiye/Hava Limanı, 

c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama 
talimatının (yabancı istekliler için akreditifin 
açıldığı tarihinin tebliğinden itibaren) tebliğinden 
itibaren; 150 (yüzelli) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 
b) Tarihi ve saati : 21/09/2016 - 10.30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

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

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 
mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
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4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi 
durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır. 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 
İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 
olduğunu gösteren belgeler. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 
sunulması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

İstekliler teklif ettikleri malların teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu 
teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı bilgi, belge, katalog ile teknik şartnamenin her 
bir maddesi sıra ile evet-hayır şeklinde değil, ayrıntılı olarak Türkçe-İngilizce cevaplandırılacak 
ve teklif ekleri kapsamında sunacaklardır. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 
sunulması yeterlidir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 
eden yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 
(203 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

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

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 7975/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği 
Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre 
öğretim üyesi alınacaktır.  

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; 
Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri 
ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans 
çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile 
birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde 
dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet 
cetveli eklenecektir) 

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent 
adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, 
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri,  
bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime 
başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora 
belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir) 

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul 
Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı  dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 
puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 
(Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve 
Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. 
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.) 

GENEL AÇIKLAMALAR 
1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 
2 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve 

ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. 
3 - Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile 

İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup 
uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından 
incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların 
müracaatları kabul edilecektir.  
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4 - İlan edilen Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen 

kadronun anabilim dalı ile Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların 

başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun 

görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

5 - Yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.  

6 - Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde 

atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir. 

7 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. 

8 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (05/09/2016 - 27/09/2016) 

olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.  

9 - Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. 

DUYURULUR. 

BİRİM LİSTESİ 

Birimi Bölüm/Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet Özel Şart 

Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Profesör 1 1 

Makrofitik bitkilerin 

rejetasyonu ile ilgili 

çalışmalar yapmış olmak. 

Çumra Uygulamalı 

Bilimler YO 

Organik Tarım 

İşletmeciliği Bölümü 
Yrd.Doç. 3 1 

Keten populasyonunun 

farklı ekim zamanları ile 

ilgili çalışmaları olmak. 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

İktisadi Gelişme ve 

Uluslararası İktisat 
Yrd.Doç. 1 1 

Uluslararası rezervler ve 

ithalat ilişkisi ile ilgili 

çalışmaları olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Temel İşlemler ve 

Termodinamik 
Yrd.Doç. 1 1 

 

Mühendislik 

Fakültesi 
Uygulamalı Jeoloji Yrd.Doç. 1 1 

 

Sarayönü MYO Çevre Koruma ve Kont. Yrd.Doç. 1 1 
Siyanür arıtma alanında 

çalışmaları olmak 

Sivil Havacılık YO 
Uçak Gövde-Motor 

Bakımı Bölümü 
Yrd.Doç. 1 2 

Makina, Mekatronik ve 

Uçak Mühendisliği mezunu 

olmak 

Teknik Bilimler MYO Yapı Yalıtım Teknolojisi Yrd.Doç. 3 1 

Laboratuvar başarılarında 

animasyon, simülasyon ve 

analojik modeller alanında 

çalışma yapmak. 
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BİRİM LİSTESİ 

Birimi Bölüm/Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet Özel Şart 

Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Yrd.Doç. 1 1 

Çok amaçlı optimizasyon 

algoritmaları ile görüntü 

segmentasyonu konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Teknoloji Fakültesi Devreler ve Sistemler Yrd.Doç. 1 1 

Sezgisel ve Lineer tabanlı 

optimizasyon konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi Radyoloji Yrd.Doç. 2 1 
Pediatrik radyoloji alanında 

çalışmaları olmak 

Veteriner Fakültesi Veterinerlik Fizyolojisi Yrd.Doç. 1 1   

Ziraat Fakültesi Endüstri Bitkileri Yrd.Doç. 1 1 
Bitki ıslahı alanında 

Doktora yapmış olmak. 

Ziraat Fakültesi Endüstri Bitkileri Yrd.Doç. 1 1 
Şeker pancarı alanında 

çalışmaları olmak. 

Ziraat Fakültesi Fitapatoloji Yrd.Doç. 1 1 
Yabancı ot konusunda 

çalışmaları olmak. 

Ziraat Fakültesi Tarım Politikası ve Yayın Yrd.Doç. 1 1 

Tarım Politikası, yayım 

konusunda çalışmaları 

olmak. 

Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Yrd.Doç. 1 1 
Mikoriza konusunda 

çalışmaları olmak 

 7957/1-1 

—— • —— 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 
Belediye Meclisimizin 05/03/2016 tarih ve 189 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/08/2016 tarih ve 1537 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 
İlçesi, Piyade Mahallesi imarın 46029 ada 2, 3 sayılı parseller ile 46030 ada 1 sayılı parsele ilişkin 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi” 05/09/2016 günü Müdürlüğümüz ilan 
panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 7976/1-1 

————— 

Belediye Meclisimizin 06/05/2016 tarih ve 297 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/08/2016 tarih ve 1478 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 
İlçesi, Bağlıca Mahallesi imarın 48770 ada 4 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı Değişikliği teklifi” 05/09/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 7977/1-1 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Profesör Doktor Saadettin Güner Yakıt

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

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.


