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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygu-

lama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM)’nin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekline ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (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 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

b) Düzey Belirleme Sınavı: Türkçe öğrenmek isteyenlerin Türkçe düzeylerini ölçmeye

dayalı olarak yapılan sınavı,
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c) Merkez (TÜDAM): Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

ç) Müdür: Merkez Müdürünü,

d) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,

e) Sertifika: Farklı düzeylerde Türkçe öğretimi sonrasında yapılan sınava bağlı olarak

verilen sertifikayı,

f) Türkçe Komisyonu: Türkçe öğrenmek isteyenlere yönelik çalışmaları sürdüren ko-

misyonu,

g) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; akraba ve soydaş topluluklar üzerine araştırma yap-

mak, araştırmacıları desteklemek, yapılan araştırmaları takip etmek ve aynı alanda faaliyet gös-

teren kurumlarla/kuruluşlarla iş birliği yaparak çalışmaların yaygınlaştırılmasına katkıda bu-

lunmak ve eğitim-öğretim faaliyetleri gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türk Dünyasının dil, tarih ve edebiyat eserlerini, arkeolojisini, sanatını ve siyasi,

sosyal, ekonomik ve kültürel durumunu incelemek.

b) Türk Dünyasıyla ilgili bilimsel araştırmalara ve sosyal çalışmalara destek olmak.

c) Türk Dünyasıyla ilgili konularda ulusal/uluslararası konferans, kongre, sempozyum

vb. düzenleyerek elde edilen sonuçları Türk ve dünya kamuoyuna duyurmak.

ç) Türk Dünyasının ortak değerlerini tanıtmak adına bilimsel çalışmalar ve sanatsal et-

kinlikler yapmak.

d) Türkçenin sözlü ve yazılı kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye; doğru ve

etkili kullanımını sağlamaya yönelik seminerler/kurslar/sertifika programları düzenlemek.

e) Türkçe öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan ulusal ve ulus-

lararası projelere ortaklık etmek, yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretimi veren ve/veya

bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniversitelerle iş birliği yapmak.

f) Üniversiteler arası iş birliği protokolleri kapsamında, Üniversiteye gelen başta öğ-

renci, öğretmen ve akademisyenler olmak üzere Türkçe öğrenmek isteyenlere Düzey Belirleme

Sınavı yapmak; Türkçe öğretmek; bunların sonucunda yapılan sınavlarda başarılı olanlara ser-

tifika vermek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve Müdür Yardımcısı.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

ç) Türkçe Komisyonu.

Müdür ve Müdür Yardımcısı

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından 3 yıl süreyle Rektör ta-

rafından görevlendirilir. Müdürün 6 aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması duru-

munda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından

aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait

çalışma programını her yıl ocak ayı sonuna kadar hazırlar ve Yönetim Kurulunun görüşünü

alarak Rektörün onayına sunar.

(3) Müdür Yardımcısı, Müdürün önerisiyle Üniversite öğretim elemanları arasından

Rektör tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolmadan boşalan Müdür Yardımcılığı

için Müdürün önerisiyle Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır. Müdür

Yardımcısı, Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün

görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması durumunda Müdür

Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görev ve yetkileri

MADDE 8  – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezi ulusal/uluslararası ölçekte temsil etmek, benzer faaliyetler gösteren

kurum/kuruluşlarla iletişim kurmak, faaliyet alanları kapsamında yerel ve küresel ölçekteki

gelişmeleri takip etmek.

b) Merkezin faaliyet alanlarına yönelik araştırmalar yapmak ve Merkezin gelişimine

yönelik önerilerde bulunmak.

c) Merkez personelinin çalışma programını belirlemek, iş bölümünü sağlamak ve Mer-

kez personelini denetlemek.

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmek ve

toplantının gündemini belirlemek.

d) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

e) İlgili komisyonları toplantıya davet etmek ve alınan kararları uygulamak.

f) Merkezin diğer görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.
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g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak

Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün

önerisiyle Rektörün görevlendireceği 3 üye ile Müdür ve Müdür Yardımcısından oluşur.

(2) Üyelerin görev süresi 3 yıldır. Süresi dolmadan boşalan üyelik için aynı usulle kalan

süre için başka bir öğretim elemanı görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az 4 kez salt çoğunlukla toplanır

ve kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından sunulan Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını incelemek ve ka-

rara bağlamak.

b) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Mü-

düre yardımcı olmak.

c) Gerekli durumlarda alt komisyonlar oluşturmak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Türk Dünyası konusunda uzman Üniversite öğretim

elemanları veya Türk Dünyası konusunda uzman kamu kuruluşunda/özel sektörde görev ya-

panlar arasından Müdürün önerisi üzerine Rektörün görevlendireceği en fazla 7 üyeden oluşur.

Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görev-

lendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az 2 kez Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programıyla ilgili önerilerde bulunmak.

b) Merkezin yürüttüğü Üniversite içi/Üniversite dışı faaliyetlere katkı sağlamak.

c) Danışma Kurulunun faaliyetleriyle ilgili olarak yıllık rapor hazırlamak.

Türkçe Komisyonu

MADDE 13  – (1) Türkçe Komisyonu; Rektörlük Türk Dili Bölümü öğretim elemanları

arasından Müdürün önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilecek bir

başkan ve 4 üyeden oluşur.

Türkçe Komisyonunun görevleri

MADDE 14 – (1) Türkçe Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Türkçe öğrenmek ve Türkçe düzeyini belgelendirmek isteyenler için Düzey Belirle-

me Sınavı yapmak.
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b) Türkçe öğretimine yönelik seminerler ve kurslar düzenlemek; sertifika programları

açmak ve uygulamak.

c) Türkçe öğrenme başarısını belgelendirmek.

ç) Türkçe Komisyonunun faaliyetleriyle ilgili olarak yıllık rapor hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun

13 üncü maddesine göre Rektörün görevlendireceği personel tarafından karşılanır.

Mali konular

MADDE 16 – (1) Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hüküm-

leri uygulanır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 11/7/2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ana-

dolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kal-

dırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Mer-

kezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin

amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hü-

kümleri 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: Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Danışma Kuru-

lunu,

b) Merkez: Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kuru-

lunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitece örgün eğitim verilen alanların dışında, araştırma yapılan ve proje ge-

liştirilen tüm alanlarda halkın eğitime ihtiyaç duyduğu konularda ve ara eleman yetiştirmeye

yönelik alanlarda eğitim vermek.

b) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişilerin ihtiyaç duydukları alan-

larda eğitim ve sosyal etkinlik programları düzenlemek, bunları ilan ederek yürütmek ve böy-

lece Üniversitenin kamu-özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda

bulunmak.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler,

konferanslar, sempozyumlar, çalıştaylar, fuarlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek veya dü-

zenlemesinde paydaşlık yapmak.

ç) Üniversite-şehir-sanayi işbirliği çerçevesinde gelişen ve sürekli değişen iş dünyasının

çalışanlarına yeni teknolojileri tanıtma ve bu yönde bilgi ve becerileri kazandırma, kariyer
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planlama ve mesleki gelişimi sağlamaya yönelik, sertifika ve benzeri eğitim programları dü-

zenlemek.

d) Üniversitenin akademik ve bilimsel birikiminden yararlanarak her türlü danışmanlık

hizmeti vermek.

e) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ortaöğretim öğrencilerine yö-

nelik meslek seçimi, mesleki tanıtım ve yükseköğretimi tanıtıcı bilgilendirme etkinlikleri yap-

mak.

f) Diğer üniversitelerde bulunan sürekli eğitim veya yaşam boyu öğrenme merkezleriyle

işbirliği, paydaşlık temelinde ortaklıklar yapmak, ortaklaşa kurs, sertifika programları, seminer,

konferans, tanıtım etkinlikleri ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

g) Üniversitenin ilgili birimlerinin talebi üzerine her türlü bilimsel, eğitsel ve sosyal

çalışmanın organizasyonlarını yapmak ve bunların araç-gereç ve sunu olanaklarını sağlamak.

ğ) İnternet üzerinden eşzamanlı veya eşzamanlı olmayan her türlü kurs veya eğitim

programı düzenlemek, program veya kitap, görüntü, ses kaydı ve benzeri eğitim materyali sun-

mak.

h) Merkezin faaliyet alanına giren bütün konularda kitap, dergi, broşür, katalog ve ben-

zeri yayınlar yapmak, her türlü basım ve yayın işlerini yürütmek.

ı) Diğer ülkelerden gelen öğrencilere, öğretim elemanlarına yönelik kurslar ve prog-

ramlar düzenlemek.

i) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversitede iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uz-

manlığı ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimler düzenlemek, eğitime katılanlara belge

düzenlemek.

j) İlgili mevzuat hükümlerine göre ulusal ve uluslararası personel belgelendirme serti-

fikasyonu eğitimleri düzenlemek, sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.

k) Ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek stan-

dartları geliştirmeye yönelik çalışmaları gerçekleştirmek, ilgili birimlerle işbirliği yapmak.

l) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca karar-

laştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.
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Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl

için görevlendirilir. Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu başkanıdır. Süresi sona eren Müdür

tekrar görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu gündemini oluşturmak ve alınan kararları uygulamak veya ilgili bi-

rimler aracılığıyla uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerini gerektiğinde ilgili bi-

rimleri de harekete geçirerek planlamak ve yürütmek.

ç) Merkeze bağlı olarak çalışan birimleri Merkezin amaç ve faaliyetleri doğrultusunda

koordine etmek ve yönetmek.

d) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Rek-

törlüğe sunmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 9 – (1) Rektör tarafından, Müdürce önerilen Üniversitenin dört öğretim ele-

manı arasından en fazla iki tane Müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görev süresinin

bitmesiyle Müdür yardımcılarının görev süreleri sona erer. Müdürün önerisi ve Rektörün onayı

ile Müdür yardımcıları görevden alınabilir.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Müdürün görevde bulunmadığı sürelerde Müdürlüğe vekâlet etmek ve Müdürün gö-

revlerini üstlenerek Merkezi temsil etmek.

b) Müdürün isteği üzerine Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda düzenlenecek ve yürütülecek tüm faaliyetlerin yü-

rütülmesinde Müdürle birlikte çalışmak, yardımcı olmak ve gerektiğinde rapor hazırlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür tarafından teklif edilen Üniversite

öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam

beş üyeden oluşur. Müdür, Müdür yardımcılarını oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplan-

tılarına davet edebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler

aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süreleri dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi

tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün davetiyle yılda en az iki kez olmak üzere salt çoğunlukla

toplanır ve yapılan faaliyetleri gözden geçirerek oy çokluğuyla karar alır.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Her faaliyet dönemi/eğitim-öğretim yarıyılı sonunda hazırlanacak faaliyet raporunun

düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, Müdürün sunduğu faaliyet raporunu değerlendir-

mek ve bir sonraki döneme ait faaliyet raporunu düzenlemek.

b) Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme

koşullarını belirlemek.

c) Merkezce yürütülecek her türlü program ve etkinliğin koşullarını ve işleyiş biçimini

kararlaştırmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün farklı alanlardan önereceği on beş Üni-

versite öğretim elemanı arasından Rektör tarafından görevlendirilen on kişi ve istekleri halinde

Yönetim Kurulunun önerisi ile Üniversite dışından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla

üç üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler aynı

usulle yeniden görevlendirilebilir. Süreleri dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi ta-

mamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine

toplanır. Müdürün isteği üzerine Danışma Kurulu toplantılarına Müdür yardımcıları da katıla-

bilir.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapar ve yapılacak

etkinlikler için öneri ve tavsiyelerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 21/4/2014 tarihli ve 28979 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Cumhuriyet Üniversitesi Recai Toydemir Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TABİAT TARİHİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesi Tabiat Tarihi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-

lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Cumhuriyet Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, görevlerine ve ça-

lışma 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) Merkez (CÜTTAM): Cumhuriyet Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin 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) Biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak, toplumda tabiat

bilincinin ve sevgisinin oluşmasına öncülük etmek ve insanların tabiat zenginliklerimizi tanı-

masına ve tabiatın bir parçası olduğumuzu anlamasına katkı sağlamak,
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b) Tabiat tarihinin çeşitli alanlarında bilimsel araştırma yapmak, tabiata ait canlı ve can-

sız materyalleri toplamak ve bunlardan laboratuvar, sergi ve değişim koleksiyonları oluşturmak,

yerli ve yabancı benzeri kuruluşlarla materyal ve personel değişimi yaparak karşılıklı bilimsel

yardımlaşmalarda bulunmak,

c) Sergi koleksiyonları ve eğitim seminerleri ile ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğ-

retim öğrencilerine ve halkın eğitimine katkı sunmak,

ç) Tabiat tarihi ile ilgili konularda toplantı, panel, seminer, sempozyum, çalıştay ve

konferanslar düzenlemek, film gösteriminde bulunmak ve eğitici-öğretici yayınlar yapmak,

d) Üniversitenin ilgili birimlerinden gelen önerileri incelemek, plan ve programlarında

yer almaya çalışmak,

e) Merkezin amaçlarına uygun bilimsel geziler gerçekleştirmek ve tabiatta öğrenci ve

çevrecilere uygulamalı çalışmalar yaptırmak,

f) Tabiat bilimcilerinin yetişmesine katkıda bulunmak,

g) Yurdun tabiat kaynaklarını tanımak ve tanıtmak, bunları yurt ekonomisine faydalı

kılmada yardımcı olmak,

ğ) Tabiatın ve özellikle soyu tükenmekte olan hayvan ve bitki türleri ile tabiatta anıt

niteliğinde olan fosil ve jeolojik yapılar ve jeopark unsurlarının korunması hususunda gerekli

girişimlerde bulunmak,

h) İleride kurulabilecek tabiat tarihi müzesinin koordinasyon faaliyetlerinin yürütülme-

sine katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle

görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan

aynı şekilde görevden alınabilir. Müdürün önerdiği ve Rektör tarafından görevlendirilen bir

Müdür Yardımcısı bulunur.

(2) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlar, Müdür Yardımcısını, Müdür Yardım-

cısı da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil olarak bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
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b) Merkezin idari, teknik ve bilimsel ilişkilerini yürütmek, bütçe tekliflerini hazırlamak

ve Rektörlüğe bildirmek,

c) Yurtiçi ve yurtdışındaki benzer araştırma ve uygulama kuruluşlarıyla işbirliği yap-

mak, amaca uygun proje ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek,

ç) Yönetim Kurulunun tespit edeceği çalışma düzenini uygulamak ve bu amaçla görevli

personel arasındaki işbölümünü sağlamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörlüğe

sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu tabii üye olan Müdür dâhil 5 kişiden oluşur. Diğer

üyeler; Merkezin çalışma konularıyla doğrudan ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl süreyle görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla top-

lanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Amaç ve çalışma alanına uygun başvuruları inceleyerek ilgili görülenleri ve destek-

leme şeklini karara bağlamak,

b) Yıl sonu faaliyet raporunun hazırlanmasında yardımcı olmak,

c) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına

ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek,

ç) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, araştırma ve yayın konularındaki mali destek

isteklerini karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

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

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Bodrum 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

S.NO ESAS NO 

KARAR 

NO 

KARAR 

TARİHİ 

SANIK ADI 

SOYADI BABA ADI 

DOĞUM 

YERİ-TARİHİ SUÇ CEZASI 

1 2008/106 2016/516 03.06.2016 
NATALIA 

GHILAS 
GRİGORE 

FLOREŞTİ 

1979 

5237 sayılı Türk 

Ceza 

Kanununun; 

204/1. maddesi 

uyarınca Resmi 

Belgede 

Sahtecilik 

DÜŞÜRÜLMESİNE 

 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık adına çıkartılan davetiyelerin bila tebliği iade edildiği 

ve zabıtaca da yapılan araştırmada açık adresleri tespit edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat 
Esasının 29 ve 30. maddeleri gereğince haklarında verilen hüküm Resmi Gazete’de ilanen 
tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince Resmi Gazete’de ilanın yayınlandığı tarihten 
itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, ilan masraflarının sanıklardan tahsil olunacağı 
hususu ilanen tebliğ olunur. 7469 

—— • —— 
Manavgat 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/665 
Karar No : 2016/43 
Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 14/01/2016 

tarihli ilamı ile 141/1 maddesi gereğince 3000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Ali ve 
Meryem oğlu, 08/10/1969 doğumlu, Kahramanmaraş, Onikişubat, Zeytindere mah/köy nüfusuna 
kayıtlı CAN KAPLAN’a tüm aramalara rağmen ulaşılamamıştır. Adı geçen sanığa tebligat 
yapılamadığı ve mernis adresi de bulunmadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş 
olup, 

İş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra süre başlamak üzere 7 günlük süre içinde 
mahkememize veya bir başka asliye ceza mahkemesine verilecek dilekçeyle ya da yapılacak sözlü 
başvurunun tutanağa geçirilmesiyle, temyiz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün 
kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 7470 

—— • —— 
Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2011/863 
Karar No. : 2016/551 
Sanık : Marwan KALOMAR - Arslan ve Shazı oğlu, 23.05.1956 Suriye D.lu. 

Suriye nüfusuna kayıtlı, Yeni Hayap Mah. Halep Suriye ülkesinde 
ikamet eder. 

Suç : Kaçakçılık 
Suç Yeri : Hatay/Merkez 
Suç Tarihi : 30.09.2011 
Karar Tarihi : 01.06.2016 
Kanun Maddesi : 5607 S.Y.3/5, 5237 S.Y.’nın 62/1, 52/2, 50-1/a 
Verilen Ceza : 80 TL ve 3000 TL adli parası 
Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince 

Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ 
tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza 
Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda 
bulunmak suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde 
kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 7480 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

İL : Ankara 

İLÇE : Çankaya 

MAHALLE : Lodumlu (Beytepe Köyü) 

ADA : 29369 

PARSEL : 2 

YÜZÖLÇÜM : 16.711,00 m² 

VASFI : Tarla 

TAHMİNİ BEDEL : 135.000.000,00 TL 

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI : 13.500.000,00 TL 

İMAR DURUMU : Emsal: 3.00, Hmax: serbest, “Merkezi İş” alanı 

1 - 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 

kapsamında Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenmiş olan ve yukarıda niteliği belirtilen taşınmazın 

satış ihalesi, Eskişehir Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km Mustafa Kemal Mah. No:278 Kat:10 

PK:06530 Lodumlu-Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı 

ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37-

43 üncü maddeleri ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik’in 28-33 üncü 

maddeleri uyarınca KAPALI TEKLİF usulüyle 03/10/2016 Pazartesi günü, saat 10.30’da 

yapılacaktır. İstekliler ihale dosyalarını yukarıda belirtilen gün ve saate kadar Eskişehir Yolu 

(Dumlupınar Bulvarı) 9. km Mustafa Kemal Mah. No:278 Kat:10 Lodumlu-Çankaya/ANKARA 

adresine teslim edeceklerdir. 

2 - İsteklilerin, ihaleye katılabilmeleri için verecekleri belgeler aşağıda gösterilmiştir: 

a) Kanuni ikametgâh ve tebligat için Türkiye’de adres beyanı, 

b) Gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve tüzel kişiler için ise vergi 

kimlik numarası ile birlikte mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili 

meslek odası belgesi, (kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale 

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza 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 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, 

d) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,  

e) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 

Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

3 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Eskişehir Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km 

Mustafa Kemal Mah. No:278 Kat:10 Lodumlu-Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görülebilir ve 

2.000,00 TL karşılığı satın alınabilir.  

4 - Posta yolu ile verilecek tekliflerde olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

5 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bu ihaleye ilişkin bilgiler; 

www.csb.gov.tr ve www.csb.gov.tr/gm/altyapi/web sayfalarından öğrenilebilir ve 0 312 410 77 06 

numaralı telefondan bilgi alınabilir. 

İlan olunur. 8233/1-1 
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ARAÇ ÜSTÜ TELESKOPİK ÇALIŞMA PLATFORMU SATIN ALINACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden: 

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemenin alımı Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : AEL İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası Afşin/ 

KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks numarası : (0344) 524 22 82 / (0344) 524 22 80 

c) Elektronik Posta Adresi  : ael@euas.gov.tr. 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği ve Türü Miktarı 

İhale Kayıt 

No Dosya No 

Şartname 

Bedeli 

İhale 

Tarihi 

1-Araç Üstü Teleskopik 

Çalışma Platformu 
1 Adet 2016/361472 

2016-

0141 
120,00-TL 10/10/2016 

b) Teslim yeri  : AEL İşletme Müdürlüğü 

c) Teslim Tarihi  : Teknik Şartnamede belirtilmiştir.  

d) İhale Usulü  : EÜAŞ satınalma ve ihale yönetmeliği kapsamında Açık 

İhale Usulü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer  : AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu Afşin/ 

KAHRAMANMARAŞ 

b) Tarihi ve Saati  : Yukarıda belirtilen tarihte, Saat: 14.00'te 

c) İhale Dokümanlarının  

     Görülmesi ve Temini : AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü  

4-1) İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin 

İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek 

olanların İhale Dokümanını satın alması zorunludur. 

4.2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) 

bedelini 

- Vakıfbank Elbistan Şubesi IBAN NO: TR920001500158007286006913 

Hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer 

aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adresten temin edilebilir. 

- EÜAŞ. Afşin - Elbistan Linyitleri İşletme Md.lüğü. (Fak: 0 344-524 22 80) Afşin/ 

KAHRAMANMARAŞ  

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kıstaslar. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya 

Meslek Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede 

belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)  

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç) ’ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14.00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmeler 

dikkate alınmaz.) 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel 

Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği (MADDE 23) hükümlerine göre yapılarak 

neticelendirilecektir. 8167/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Bayburt Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Bayburt Organize Sanayi Bölgesi I etap 

(100 hektar noksan kalan işler+30 hektar) alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim 

fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf 

teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 
1 - İdarenin Adresi : Şeyhhayran Mah. 2. Nolu Şair Celali Cad. Valilik Ek 

Hizmet Binası Kat: 4 BAYBURT  

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Bayburt OSB I etap (100 hektar noksan kalan işler +30 

hektar) alana ait yol, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu ve 

telekom inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi 
b) Yapılacağı yer : BAYBURT 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile) : 13.565.300 TL 
f) Geçici Teminatı : 949.571 TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA 
b) Tarihi ve saati : 29/09/2016 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 

konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 

b - Anahtar Teknik Personel 

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 

adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar 

teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.  
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6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.  

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 

İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton 

statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

İ) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

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

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez.  

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 

veya Bayburt Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Şeyhhayran Mah. 2. Nolu 

Şair Celali Cad. Valilik Ek Hizmet Binası Kat: 4 BAYBURT adreslerinde görülebilir veya 500.- 

TL karşılığı Bilim, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 8148/2-2 
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VİNÇ TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: Vinç temini 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2016/360993 

Dosya no  : 1626493 

1 - İdarenin : 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No: 2 67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel  : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks: 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : 

2 - İhale Konusu Malın : 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Vinç temini (4 kalem) 

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Maden Makinaları 

Fabrika İşletme Müdürlüğü ve Amasra Taşkömürü 

İşletme Müessesesi iş sahaları - Zonguldak. 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 45 ile 75 takvim günüdür. 

3 - İhalenin : 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 10.10.2016 Pazartesi günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. Vinçler ve halatlar için TSE belgeleri 

4.2.2. Soru formları cevapları 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 10.10.2016 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 8154/1-1 
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CARASKAL YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: Caraskal yedekleri 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2016/362961 

Dosya no  : 1624494 

1 - İdarenin : 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No: 2   67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel  : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks: 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : 

2 - İhale Konusu Malın : 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Caraskal yedekleri (25 kalem) 

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve ikmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 45 takvim günüdür. 

3 - İhalenin : 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No: 125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 06.10.2016 Perşembe günü saat : 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. Teklif edilecek malzemelerle ilgili olarak tanıtıcı katalog. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, 1 ile 3. ve 4 ile 23. kalemler arasındaki 

malzemeler kendi arasında bir grup olup, ekonomik açıdan en avantajlı teklif her bir grup toplamı 

için en düşük fiyat esasına göre, diğer kalemler için en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 06.10.2016 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur.  8155/1-1 



Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 16 Eylül 2016 – Sayı : 29829 

 

KURUMUMUZ AMBARLARINDAN MÜESSESELERE, MÜESSESELER ARASI, 

MÜESSESELER VE GENEL MÜDÜRLÜĞE BAĞLI DİĞER BİRİMLERİN  

DAHİLİNDE MALZEME NAKLİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ  

KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 372 259 47 78 / Fax: 0 372 251 19 00-253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

2 - İhale konusu işin adı Birimi: Miktarı: Ortalama mesafe: 

Malzeme Nakli TL/(kmxTon) 5.250 Ton 32 km 

d) İşin Başlama ve bitiş tarihi : 02.01.2017 tarihinde başlayacak olup 31.12.2017 

tarihinde sona erecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 05.10.2016 Çarşamba - saat 15:00 

c) Dosya no : 1613820 

d) İhale kayıt no : 2016/358506 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza 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 yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

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

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise. isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi, 
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j) Bu şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

5.1.1. Ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 

taşıması gereken kriterler ile benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait kriterler ihale idari 

şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

5.1.2. İş deneyim belgesi (Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul 

işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş 

veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

6 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

Her türlü malzeme nakli işidir. 

7.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

7.2. İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 

7.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

8 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

9 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

10 - Teklifler en geç 05.10.2016 Çarşamba Günü - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz 

sorumlu değildir. 

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

13 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

15 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

15.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

15.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 8158/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)    30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

— Cumhuriyet Üniversitesi Tabiat Tarihi 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.


