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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ NORDUZ KOYUNU VE KEÇİSİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Norduz Ko-

yunu ve Keçisi Uygulama ve Araştırma Merkezi amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-

ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Norduz Koyunu ve

Keçisi Uygulama ve Araştırma Merkezi amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.



Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (NORMER): Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Norduz Koyunu ve Keçisi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Van İli, Gürpınar İlçesi, Norduz Bölgesi olarak

bilinen alanda yetiştirilen, morfolojik ve fizyolojik özellikler bakımından çoğu yerli koyun ve

keçi ırkından farklı ve üstün özellikler gösteren Norduz koyunu ve keçisinin koruma altına

alınması, yetiştirilmesi ve ıslahıdır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Norduz koyun ve keçi varlığının belirlenmesi için bölgede bir envanter çalışması

yapmak.

b) Norduz koyunu ve keçisinin önemli birer yerli gen kaynağı olarak korunması için

gerekli çalışmaları başlatmak.

c) Norduz koyunu ve keçisinin halk elinde saf olarak yetiştirilmesi ve geliştirilmesine

öncülük etmek.

ç) Bölgede sağlıklı bir ıslah organizasyonunun kurulması ve yetiştiricilerin nitelikli da-

mızlık ihtiyacının karşılanması olanaklarını araştırmak.
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d) Bölgede koyun ve keçi yetiştiriciliğinin geliştirilmesi bakımından Merkez bünye-

sinde elit koyun ve keçi sürüleri oluşturularak bu sürülerden erkek damızlık (koç ve teke) elde

edilmesine yönelik çalışmaları yapmak.

e) Norduz koyunu ve keçisinin organik hayvancılık bakımından potansiyellerini belir-

lemek.

f) Norduz koyunu ve keçisinden elde edilen et, süt, lif ve bunlardan elde edilen yan

ürünlerin değerlendirilmesi olanaklarını araştırmak.

g) Üretilen et, süt ve bunlardan elde edilen ürünlerin mahalli tüketiminin arttırılması

ve mahalli markaların yaratılmasına öncülük yapmak.

ğ) Ürün değerlendirme için köy pazarlarının oluşturulması ve yerel tatların teşviki ko-

nusunda öncülük yapmak.

h) Norduz bölgesi yetiştiricilerinin kooperatif şeklinde örgütlenmesini sağlayarak ürün

değerlendirme ve pazarlamanın sağlıklı koşullarda yapılmasını temin etmek.

ı) Bölge yetiştiricisine periyodik olarak verilen eğitimlerle modern koyun ve keçi ye-

tiştiriciliği konusunda bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri düzenlemek.

i) Bölgenin zengin mera ve yaylalarındaki bitki kompozisyonunun hayvan besleme açı-

sından değerlendirilmesine çalışmak. 

j) Ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, konferans, kongre, kurs gibi faaliyetler

düzenlenmesi ile yurt içi ve yurt dışında düzenlenen bilimsel toplantı ve çalışmalara iştirak et-

mek.

k) Yetiştiriciler için kitap, broşür, film, slayt ve belgeseller hazırlanması ile yapılan

araştırma sonuçlarının yayılması ve tanıtımı için gazete, bülten, dergi ve kitap gibi yayınların

basılmasını sağlamak.

l) İlgili mevzuat hükümlerine göre Merkezin amaçları kapsamında yapılan projeleri

desteklemek amacıyla diğer etkinlikler düzenlemek. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, doğrudan Rektöre karşı sorumlu olup, Üniversite öğretim ele-

manları veya üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten

Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin kadrolu aka-

demik personeli arasından en fazla iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak Rektörün oluru ile gö-

revlendirir. Müdürün görevinin sona ermesi hâlinde Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Ancak,

vekâletin altı aydan fazla olması hâlinde Müdürün görevi sona erer ve ilk görevlendirme usu-

lüne göre Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir. Müdür gerekli gördüğünde yardımcı-

larını aynı usulle değiştirebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

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

c) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve Üniversite bünyesin-

deki diğer birimler ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde Merkezin amaçları ile ilgili uygulanan

program ve faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve iş birliğini sağlamak.

e) Her yılın sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma prog-

ramını Yönetim Kuruluna sunmak.
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f) Rektörlüğe her yılın sonunda Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek.

g) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda uzaktan öğretim programı öğrencileri ve öğretim

elemanları için teknik ve akademik desteğin verilmesini sağlamak.

h) Rektörün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma

alanı ile ilgili Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından Müdürün teklifi üzerine

Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üyeler olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Yö-

netim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi

dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye gö-

revlendirilir. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda

veya üyelerin yarıdan bir fazlasının yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağıra-

bilir. Üç defa üst üste Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendi-

liğinden düşer. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar katı-

lanların oy çokluğuyla alınır, çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği durumunda Müdürün

kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Merkeze yapılan, Merkezin faaliyet alanlarını ilgilendiren araştırma ve uygulama

faaliyetlerine ilişkin destek ve teşvik isteklerini değerlendirmek.

ç) Merkeze yapılan iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

d) Merkez için gerek duyulan çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak.
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Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör ta-

rafından görevlendirilen en az on üyeden oluşur. Üyeler, Merkezin amaçları ve faaliyet çalışma

alanları ile ilgili konularda uzman veya bu konularda ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmaları

olan kişilerden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıl olup süresi biten üye yeniden görevlendi-

rilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşmek üzere altı ayda

bir olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü top-

lantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetlerine, uygulamalarına, politika ve stratejilerine

ilişkin konuları tartışır, geliştirdiği görüş ve önerileri Yönetim Kuruluna bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-

lecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu ve Yükseköğretim Kurulu kararları

uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETĠ 

ESAS NO : 2015/665 

KARAR NO : 2018/324 

SANIK : MUHAMMED ELCUMA, Cuma ve Zübeyde oğlu, 1981 ĠDLĠB 

doğumlu, , , Mah./köy nüfusunda kayıtlı. Cuma ve Zübeyde Oğlu 

Ġdlip 1981 D.lu PınarbaĢı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Cad. No: 71 

Ġslahiye/GAZĠANTEP adresinde oturur. 

SUÇ : Taksirle Bir KiĢinin Yaralanmasına Neden Olma 

SUÇ TARĠHĠ : 26/03/2015 

SUÇ YERĠ : GAZĠANTEP/ĠSLAHĠYE 

KARAR TARĠHĠ : 26/03/2018 

KARARIN NEVĠ : Mahkumiyet 

Sanık Muhammed Elcuma'nın üzerine atılı taksirle yaralama suçunu iĢlediği sabit 

olduğundan eylemine uyan TCK 89/1 ve 61/1 maddeleri uyarınca suçun iĢleniĢ biçimi, sanığın 

taksire dayalı kusurunun ağırlığı, meydana gelen zararın ağırlığı nazara alındığında alt sınırdan 

uzaklaĢmayı ve hapis cezasını tercih etmeyi gerektirecek herhangi bir husus mevcut olmadığından 

TCK 61/1. Maddesi uyarınca alt sınırdan sanığın 90 GÜN ADLĠ PARA CEZASI ĠLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranıĢları, verilen cezanın sanığın 

geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek verilen cezada TCK 62/1 maddesine göre takdiren 

1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 75 GÜN ADLĠ PARA CEZASI ĠLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

5237 sayılı TCK'nun 52/2. maddesi uyarınca sanığın ekonomik durumu, geçmiĢi, suç 

iĢlemesindeki özellikler ve diğer Ģahsi halleri de göz önünde bulundurularak adli para cezasının 1 günü 

karĢılığının 20.TL olarak takdiri ile belirlenen gün sayısına çarpımı sonucu sanığın NETĠCETEN 

1500 TL ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın ekonomik ve Ģahsi hallerini göz önünde bulundurularak hükmedilen adli para 

cezasının hükmün kesinleĢme tarihinden itibaren birer ay ara ile 10 eĢit taksit halinde 

ödenmesine, 
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Taksitlerden birinin zamanında ödenmediği takdirde geri kalan kısmın tamamının tahsil 

edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceği gibi infaz aĢamasında Cumhuriyet 

Savcısı kararı ile de 28/06/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanunun 81. Maddesi ile 

değiĢik 5275 sayılı Kanunun 106/3. Maddesi uyarınca adli para cezalarının ödenmemesi halinde 

kamuya yararlı bir iĢte çalıĢma kararı verilebileceği sanığa ihtarına, (ihtarat yapılamadı) 

Sanığın üzerine atılı suçu taksirle iĢlediği sabit olduğundan TCK 53/1 maddesinin 

uygulanmasına YER OLMADIĞINA, 

Sanığın adli sicil kaydı incelendiğinde sabıkasız geçmiĢi, sanığın yargılama sürecindeki 

davranıĢları nedeni ile bir daha suç iĢlemeyeceği yönünde mahkememizde olumlu kanaat 

oluĢturması ve katılanın karĢılanması gereken herhangi bir zararın olmadığını belirtmesi nedeni 

ile 5271 sayılı CMK'nın 231/6 maddesinden Ģartlar mevcut olduğundan 5271 sayılı CMK'nın 

231/5 maddesi gereğince sanık hakkında tesis edilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ 

BIRAKILMASINA, 

Sanığın CMY 231/8 maddesi gereğince 5 yıl süreyle DENETĠM SÜRESĠNE TABĠ 

TUTULMASINA, bu sürenin takdiren herhangi bir yükümlülük belirlenmeden geçirilmesine, 

Sanığın denetim süresi içerisinde, kasıtlı bir suç iĢlememesi halinde, CMK'nın 231/10. 

maddesi gereğince davanın düĢürüleceğinin, kasıtlı suç iĢlemesi halinde ise CMK'nın 231/11. 

maddesi gereğince geri bırakılan hükmün açıklanacağının ihtarına, (ihtarat yapılamadı, gerekçeli 

kararın tebliği ile ihtaratına) 

Sanığın bildirdiği adreslerin yetersiz olması, adına çıkartılan tebliğatların bila ikmal iade 

edilmesi nedeniyle karar tebliğ edilememiĢ, bu suretle adresinin meçhul olduğu anlaĢılmakla, 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE. 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline. 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, tebliğ 

tarihinden itibaren baĢlamak üzere 7 gün içerisinde mahkememize veya baĢka bir yerdeki nöbetçi 

Asliye Ceza Mahkemesine bizzat baĢvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine 

beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilmesi suretiyle Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz 

yasa yoluna baĢvurabileceğine. 

Aksi halde hükümlerin kesinleĢeceği ilan olunur. 6818 
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Menemen 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/169 

KARAR NO : 2018/87 

Basit Yaralama suçundan Menemen 3. Asliye Ceza Mahkemesine 2014/169 Esas 2018/87 

Karar sayılı ilamı ile sanık Rıfat AYDIN hakkında 5237 Sayılı TCK’nun 86/2, 86/3-a, 62/1 

maddeleri gergince 5 Ay Hapis cezası ile mahkumiyetine karar verilerek 5271 Sayılı CMK'nın 

231/5-6 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA, 5271 

Sayılı CMK'nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL SÜRE ĠLE DENETĠME TABĠ 

TUTULMASINA sanığın yokluğunda karar verilmiĢ olup; Kutbettin ve Fakide oğlu 12/07/1976 

doğumlu, Erzurum, Karayazı, Y. Söylemez Mah./köy nüfusuna kayıtlı sanık Rıfat AYDIN tüm 

aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı T.K.nun 28. ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin ĠLANEN 

TEBLĠĞĠNE, 

2 - ĠĢ bu gerekçeli kararın Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra 

tebliğ edilmiĢ sayılır. Tebliğ tarihinden itibaren CMK'nın 273 Mad. Gereğince tebliğ tarihinden 

itibaren 7 gün içinde mahkememize dilekçe vermek veya zabit katibine beyanda bulunmak 

suretiyle 5271 sayılı CMK'nın 231/12 maddesi gereğince KarĢıyaka Nöbetçi Ağır Ceza 

Mahkemesine ĠTĠRAZ yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ĠLANEN TEBLĠĞ OLUNUR.  

 6837 

—— • —— 

Gaziosmanpaşa 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/79 

Karar No : 2018/3 

Kasten yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 

03/01/2018 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK.nun 86/1, 86/3-a-e, 87/1-d-son, 29, 62/1, 63 

maddeleri gereğince 2 YIL 1 AY HAPĠS cezası ile cezalandırılmasına ve tehdit suçundan 

beraatine karar verilen Sabahattin ve Gönül oğlu, 16/06/1985 doğumlu, Tekirdağ, Çorlu, 

Kemalettin mah/köy nüfusuna kayıtlı EYÜP TÜRKANER tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, 

karar tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 6951 
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Bozüyük 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2017/85 

Karar No : 2017/657 

KÜLTÜR VARLIKLARI BULMAK AMACIYLA, ĠZĠNSĠZ OLARAK KAZI VEYA 

SONDAJ YAPMAK suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/12/2017 

tarihli ilamı ile 74/1-1.c. maddesi gereğince VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK 

HĠZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), SEÇME VE SEÇĠLME EHLĠYETĠNDEN YOKSUN 

BIRAKILMA (TCK 53/1-b), 2 YIL 1 AY HAPĠS, ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU 

HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Ali ve AyĢe oğlu, 

30/04/1987 doğumlu, Bilecik, Söğüt, YeĢilyurt mah/köy nüfusuna kayıtlı HASAN BĠNGÖL tüm 

aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına ve 

tebliğin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde hükmü veren mahkemeye veya bulunulan yer 

mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak beyanla, beyanın tutanağa 

geçirilip hakime onaylatmak suretiyle, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık 

olduğuna, istinaf yasa yoluna gidilmediği takdirde kararın kesinleĢeceğine dair karar verilmiĢ 

olup, ilan olunur. 6695 

—— • —— 

Hatay 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/613 

Karar No : 2018/448 

Basit Yaralama suçundan müĢteki olup Fas uyruklu AlĢarkıy ve Melıyke kızı, 1981 D.lu 

KARIMA FATAR ve Fas uyruklu mağdur Ġdris ve Kerime (Karıma) kızı, 2000 D.lu FARIDA 

LAAROUJ'un dosyamıza bildirdiği adreslerinde bulunamadığı, yapılan adres tespitine rağmen 

bildirilen adreste de olmadıkları ve yurt dıĢı adreslerinin de olmadığı anlaĢıldığından, 

MüĢteki KARIMA FATAR ve Mağdur FARIDA LAAROUJ hakkında mahkememizde 

yapılan yargılama sonunda; 

Mahkememizin 2016/613 esas 2018/448 karar sayılı 03/07/2018 tarihli kararı ile sanıklar 

Süleyman Karasapan, Adnan Karasapan, Filiz Karasapan, Delal Zeytun'un Basit Yaralama 

suçundan ayrı ayrı beraatlerine, yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına karar 

verilmiĢ, 

ĠĢ bu hüküm özünün ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın 

Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunulmak suretiyle 

tutulacak tutanak ile Adana Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinde istinaf yoluna gidilmediği 

taktirde kararın KESĠNLEġMĠġ sayılacağı hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen 

tebliğ olunur. 6754 
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Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/6 

KARAR NO : 2018/392 

Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası 

yazılı 18/05/2018 tarihli ilamı ile, 5237 sayılı TCK.nın 66/1-e, 67/4 maddeleri gereğince suç tarihi 

itibariyle zaman aĢımı süresinin dolmuĢ olması nedeniyle hakkındaki kamu davasının CMK.nın 

223/8 maddesi gereğince DÜġÜRÜLMESĠNE karar verilen, Hanifi ve Müzeyyen oğlu, 

23/04/1971 doğumlu, Hatay, Ġskenderun, Akarca nüfusuna kayıtlı Tuncay KORKMAZ tüm 

aramalara rağmen bulunamamıĢ ve gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 7058 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI 

500 GR. TĠREBOLU ÇAYI KUTU ĠSKELETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan, 

1.000.000 Adet 500 Gr. Tirebolu Çayı Kutu Ġskeleti, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın 

Alma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın 

alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 70,00-TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. 

Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı/RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.09.2018 günü saat 14:30’a kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - RĠZE adresinde 

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

aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 

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

edilmez.  

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

olmalıdır. 

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

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

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

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

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  7075/1-1 
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1
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12

İ Ç İ N D E K İ L E R

Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Norduz Koyunu ve Keçisi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


