
T.C.
Resmî Gazete

http://www.basbakanlik.gov.tr                                                     e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                               İçindekiler 40. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Gedik Üniversitesinden:

GEDİK ÜNİVERSİTESİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gedik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları ve yönetimine ilişkin

usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gedik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 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: Merkez Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Gedik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
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c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Rektör: Gedik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gedik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:

a) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünün katkılarıyla oluşturulacak ar-ge la-

boratuvarlarında geliştirilen kaynak elektrotları ve ekipmanlarını testlerden geçirerek üretimini

yapmak ve dünya piyasalarında satışını gerçekleştirerek ülkeye döviz kazandırmak.

b) Mekatronik ile Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin katkılarıyla hayata

geçirilecek Kaynak Makine ve Robotu Geliştirme çalışmalarının testlerini yaparak yurt dışı

bağımlılığından kurtulmak suretiyle Milli Kaynak Robotu üretimimizi yapmak. Kullanıcı se-

viyesinde de eğitimler vererek dünyanın her noktasında çalışabilecek istihdam yaratmak.

c) Merkezde yetiştirilecek kalifiye elemanlardan, boru hatları, köprü ayakları, sualtı

yapıları, gemi gövdeleri, petrol platformları, rüzgar türbinleri gibi birçok alanda çalışmak üzere

istihdam yaratmak.

ç) İş kazaları nedeniyle özellikle tersanelerde kaynakçılık ile uğraşanların maruz kaldığı

tehlikeli durumları minimuma indirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kaynak elektrotları, ekipmanları ve sarf malzemelerinin ar-ge çalışmaları yapmak.

b) Kaynak makine ve robotları üretmek üzere projeler geliştirmek.

c) Sertifikalı kaynakçı yetiştirmek.

ç) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler vermek.

d) Kaynaklı üretimle ilgili çeşitli projeler geliştirmek.

e) Kaynak robotu kullanım kursları vermek.

f) Ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslar, kongreler, kurslar ve seminerler düzen-

lemek.

g) Üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kaynak teknolo-

jileri ile ilgili ders ve seminerler vermek.

ğ) Kamu kuruluşları, diğer tüzel/özel kişilerden gelecek isteklere göre araştırma ve in-

celemeler yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek.

h) Yayınlar yapmak ve yapmaya teşvik etmek.

ı) Her türlü faaliyetiyle ilgili olarak yerli kuruluşlar, Birleşmiş Milletler kuruluşları ve

diğer yabancı kuruluşlar ile işbirliği yapmak.
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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, Üniversitede görevli öğretim elemanları veya Üniversite için-

den veya dışından konunun uzmanı kişiler arasından, Mütevelli Heyetinin uygun görüşü ile

Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten müdür yeniden görevlendi-

rilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör ta-

rafından üç yıl için bir müdür yardımcısı görevlendirilir. Görev süresi biten müdür yardımcısı

yeniden görevlendirilebilir. Müdür görev başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı

Müdüre vekâlet eder ve Yönetim Kurulu raportörlüğünü yapar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu üyelik seçimi için Rektöre öneride bulunmak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Yönetim kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre

bilgi vermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Üniversitede görevli

öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından bir yıl için görevlen-

dirilecek üç üyeden oluşur. Yönetim Kurulu ayda bir kez toplanır. Kurul toplantı yeter sayısı

salt çoğunluktur. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün önerileri doğrultusunda danışma ve çalışma grupları oluşturmak ve yapa-

cakları işleri düzenlemek.

b) Merkezin düzeni, genel işleyişi ve idari personeli ile ilgili Müdürün yapacağı öneri-

leri karara bağlamak.

c) Merkezin yıllık çalışma programlarını karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına önerileri ile katkıda bulu-

nan, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile uzmanlık isteyen konularda geçici veya

sürekli olarak oluşturulan organlardır. Görev süreleri, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Bu

gruplar, Üniversitede görevli öğretim elemanlarından oluşturulabileceği gibi, kısmen veya ta-

mamen bu konuda uzmanlaşmış Üniversite dışındaki kişilerden de oluşturulabilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sertifika programları

MADDE 13 – (1) Merkez, sertifika programları açabilir. Sertifika programlarının yü-

rütülmesine ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca hazırlanıp Rektörün onayına sunulur.

Personel

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün talebi

üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör yetkisinin tamamını

ya da bir kısmını Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato ve Mütevelli Heyet kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Gedik Üniversitesinden:

GEDİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK, ŞEHİRCİLİK VE TASARIM UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gedik Üniversitesi Mimarlık, Şehircilik ve

Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları ve yönetimine

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gedik Üniversitesi Mimarlık, Şehircilik ve Tasarım

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
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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: Merkez Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Gedik Üniversitesi Mimarlık, Şehircilik ve Tasarım Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Rektör: Gedik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gedik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, tek yapı ölçeğinden, kent ve bölge ölçeğindeki me-

kânlara kadar her türlü bina ve yerleşmelerle ilgili planlama ve tasarım; bu ölçeklerle ilgili sos-

yal, ekonomik, politik, yönetsel, toplumsal, demografik, fiziki, mimari, teknik ve sanatsal ko-

nularda bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim-öğretim, dokümantasyon çalışmaları ve etkin-

likler yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanı, kuruluş amaçlarında belirtilen uygulama ve

araştırma merkezi çalışma alanına giren yurt sorunları başta olmak üzere aşağıdaki konuları

kapsar:

a) Merkezin amaçları arasına giren konularda araştırma, inceleme, geliştirme ve uygu-

lama yapmak ve konuyla ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle etkin iletişim kurarak bu alandaki

çalışmaları desteklemek.

b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

c) Merkezin amaçları arasına giren konularda uluslararası, ulusal ve yerel düzeylerde

danışmanlık hizmetleri vermek; kurslar, çalıştaylar, seminerler, konferanslar, kongreler ve sem-

pozyumlar düzenlemek; sergi, yarışma ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak.

ç) 2547 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan diğer mevzuat ile Üniversite yö-

netmelikleri çerçevesinde kamu ve özel kuruluşlara, sorunları ile ilgili ücretli veya ücretsiz

araştırmalar, incelemeler, laboratuvar deneyleri, ekspertiz ve benzeri çalışmalar ve danışmanlık

ve bilirkişilik hizmeti vermek, bilimsel rapor vermek, proje ve benzeri teknik çalışmalar yap-

mak, belgeler düzenlemek ve vermek.
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d) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel esaslar çerçevesinde her türlü

iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap,

dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak.

e) Merkezin çalışma alanı ile ilgili dokümantasyon temini için gerekli girişimleri yap-

mak.

f) Amaçları doğrultusunda uluslararası, ulusal, yerel kurum ve kuruluşlarla ortak pro-

jeler geliştirmek, gerçekleştirmek ve bu projelere katkı sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışı

kaynaklardan maddi destek sağlamak için çalışmalar yapmak.

g) Kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışanlara uzmanlık kazandırmak amacıyla eği-

tim ve sertifikalı veya sertifikasız öğretim programları düzenlemek.

ğ) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla

işbirliği yaparak rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.

h) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı

uzmanlardan yararlanmak.

ı) Üniversitede öğrenim gören her düzeydeki öğrenciyi, Merkezin faaliyet konularında

araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek vermek.

i) Amaçlarına uygun tüm çalışmalarda gerekli olduğu hallerde diğer kurumlar ve araş-

tırma merkezleriyle işbirliği yapmak.

j) Rektör ve Üniversite Yönetim Kurulunca verilecek diğer çalışmaları yapmak.

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, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından üç yıllık

süreyle Mütevelli Heyetin görüşü alınarak Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür

tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin üç yıl

için müdür yardımcısı olarak görevlendirilmesini Rektöre önerir. Müdür yardımcısı aynı usulle

görevden alınabilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı kendisine vekâlet eder.

Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, mü-

dür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu toplantıların

gündemini hazırlayarak toplantılara başkanlık etmek.
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b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımını

belirlemek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak ve yazışmaları yapmak.

ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa ge-

çerek, Merkezin faaliyet, konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve

uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkez müdür yardımcısı

ve Müdürün teklifi üzerine Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından

üç yıllık süreyle görevlendirilecek üç üye ile beraber toplam beş üyeden oluşur. Üyelik süresi

sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Rektör tarafından görevlendirilen üye-

lerden, görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine, Müdürün teklifi üzerine Üni-

versitede görevli öğretim elemanları arasından tekrar Rektör tarafından görevlendirme yapılır.

Bu üyeler, yerine görevlendirildikleri üyenin görev süresi sonuna kadar görev yaparlar.

(3) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir, gerekli olduğunda da Müdürün çağrısı

üzerine ve çoğunluk sağlanarak toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile

alınır.

Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğ-

retim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörlüğe sunmak.

ç) Uygulama ve araştırma projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma

kurullarının da katkıları ile değerlendirmek; görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite bi-

rimlerini belirlemek.

d) Danışma Kurulu üyelerinin seçimini yapmak.

e) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belir-

lemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

f) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje

ve benzeri hizmetlerin bedelini belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunda Üniversite içinden ve dışından Merkezin faaliyet

alanlarında çalışan, bu konularda tecrübesi olan ve gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek en

az on, en fazla otuz öğretim elemanını ve kişiyi Yönetim Kurulu görevlendirebilir.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden

görevlendirilebilir.

4 Eylül 2016 – Sayı : 29821                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kere olmak üzere, Müdürün daveti üzerine çoğunluk

aranmadan toplanır.

(4) Müdür, Danışma Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır. Danışma Kuru-

lunun tavsiyeleri Müdür aracılığıyla Merkezin diğer organlarına iletilir.

Danışma Kurulunun görevleri ve sorumlulukları

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezle ilgili faaliyetleri değerlendirir.

(2) Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli proje önerilerinde bulunur, bu projelerin

gerçekleştirilmesine yönelik fikirler oluşturur ve ilgili kişi ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştiril-

mesine yardımcı olur.

(3) Faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturabilir ve bu komisyonlarda görev

alacak üyeler önerebilir. Danışma Kurulunun öneri kararları toplantıya katılanların salt çoğun-

luğu ile alınır.

Uygulama ve Araştırma Merkezi birimleri

MADDE 14 – (1) Merkezde kurulacak çalışma ve uygulama birimleri ve bunların ça-

lışmalarında görevlendirilecek laboratuvar, atölye ve benzeri alt birimler, Müdürün önerisi,

Merkez Yönetim Kurulunun olumlu görüşü ile Rektör tarafından yapılır. Merkez Müdürü bu

elemanlardan tercihen grup sorumlularından birinin “Birim Yürütücüsü” olmasını Rektöre öne-

rir. Birim yöneticileri bağlı olduğu Merkez Müdürüne ve Yönetim Kuruluna karşı, planlanmış

ve onaylanmış birim çalışmalarından dolayı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sertifika programları

MADDE 15 – (1) Merkez, sertifika programları açabilir. Sertifika programlarının yü-

rütülmesine ilişkin usul ve esaslar, Yönetim Kurulunca hazırlanıp Rektörün onayına sunulur.

Personel

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün talebi

üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Mütevelli Heyet kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2014/382 
Karar No : 2016/227 
Alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan Mahkememizin 

2014/382 Esas 2016/227 karar sayılı ve 12/04/2016 tarihli ilamı ile TCK.nun 179/3 maddesi 
yollaması ile 179/2, 52/1-2, maddeleri gereğince 600 TL. Adli para cezası ile cezalandırılarak 
hakkında verilen mahkumiyet kararlarının CMK.nun 231 maddesi gereğince hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Abidin ve Hayriye oğlu, 02/11/1964 
Kurucaşile doğumlu, Bartın, Kurucaşile, Alapınar nüfusuna kayıtlı sanık OSMAN PAMUK tüm 
aramalara rağmen bulunamamış ve mahkeme kararımız tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 
mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, 
İlan olunur. 7218 

————— 
Esas No : 2015/284 
Karar No : 2016/231 
Hırsızlık (Teşebbüs) suçundan Mahkememizin 2015/284 Esas 2016/231 karar sayılı ve 

14/04/2016 tarihli ilamı ile TCK.nun 141/1, 145/1, 35/2, maddeleri gereğince 3 ay hapis cezası ile 
cezalandırılmasına karar verilmiştir. Mehmet Ali ve Emine oğlu, 16/06/1986 Gaziantep doğumlu, 
Gaziantep, Şahinbey, Sarıkaya nüfusuna kayıtlı sanık MEHMET KAYA tüm aramalara rağmen 
bulunamamış ve mahkeme kararımız tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 
mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, 
İlan olunur. 7219 

————— 
Esas No : 2015/338 
Karar No : 2016/363 
Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan Mahkememizin 2015/338 Esas 

2016/363 karar numaralı ve 02/06/2016 tarihli ilamı ile TCK.nun 228/1, 52/1-2,52/4 maddeleri 
gereğince 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılarak hakkında verilen mahkumiyet kararlarının 
CMK.nun 231 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. 
İsmet ve Fatma oğlu, 04/08/1981 Samsun doğumlu, Samsun, Terme, Köybucağı nüfusuna kayıtlı 
ARİF KURT tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkeme kararımız tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 
mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, 
İlan olunur. 7220 
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İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/239 
Karar No : 2015/444 
5607 Sayılı Yasaya muhalefet suçundan Mahkememizin 03/11/2015 tarih, 2013/239 Esas 

ve 2015/444 karar sayılı ilamı ile sanık Anatoliy ve Maria kızı 15/04/1970 Moldova doğumlu 
NATALYLA SOLOBCHUK hakkındaki kamu davasının 5237 sayılı TCK'nın 66/1-e, 67/2-3-4 
ve CMK 223/8 maddeleri uyarınca zamanaşımı sebebiyle DÜŞÜRÜLMESİNE, suça konu 
eşyanın 5607 Sayılı Yasanın 13/1 maddesi yollamasıyla TCK'nın 54. maddesi uyarınca 
Müsaderesine karar verilmiş olup, sanığın adresinin tespit edilememesi ve tüm aramalara rağmen 
bulanamaması nedeniyle karar tebliğ edilememiştir  

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
sanıklar yokluğunda verilen karar yönünden tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Yargıtay'a 
gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü 
başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle temyiz yasa yolu açık olmak üzere (karar bu usul ve 
yöntem ile temyiz dilmemesi halinde kesinleştirilerek infaz verilecektir) karar verilmiş olup ilan 
olunur. 7215 

—— • —— 
İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2012/711 
Karar No : 2014/561 
Hırsızlık suçundan Mahkememizin 2012/711 Esas 2014/561 karar numaralı ve 

30/12/2014 tarihli ilamı ile TCK.nun 142/1-b, 62 maddeleri gereğince 5 kez 1 yıl 8 ay hapis 
cezası ile cezalandırılarak hakkında verilen mahkumiyet kararlarının CMK.nun 231 maddesi 
gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Merab ve Dodo oğlu, 1971 
Gürcistan doğumlu, Gürcistan uyruklu MINDIA KOKOLADZE tüm aramalara rağmen 
bulunamamış ve mahkeme kararımız tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 
mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, 
İlan olunur. 7216 

————— 
Esas No : 2014/320 
Karar No : 2016/74 
Konut dokunulmazlığını ihlal etme, kasten yaralama suçlarından Mahkememizin 

2014/320 Esas 2016/74 karar numaralı ve 16/02/2016 tarihli ilamı ile sanığın müştekiler Burhan 
İlhan ve Hicran İlhana karşı kasten yaralama suçlarından açılan kamu davasının düşmesine, konut 
dokunulmazlığını ihlal suçundan beraatine ve müşteki Ilgar Alasgarov'a karşı işlemiş olduğu 
kasten yaralama suçundan TCK.nun 86/2,58/6, maddeleri gereğince 4 ay hapis cezası ile 
cezalandırılmasına karar verilmiş olup, verilen karar hazırlık aşamasında şikayetçi olduğunu 
bildiren İbrahim ve Lala oğlu, Şerur 1972 doğumlu, Azerbaycan uyruklu olan müşteki ILGAR 
ALASGAROV tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkeme kararımız tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 
mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, 
İlan olunur. 7217 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ANKARA LOKO BAKIM ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜNE İSG KAPSAMINDA LOKO VE  
D+J VAGONLARI İÇİN REZİSTİF YÜKLÜ FRENLEME ÜNİTESİ 

ALINACAK VE KURULUMU YAPTIRILACAKTIR 
TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 
İhale Kayıt No : 2016/351527 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 211 14 49-211 12 25 
c) Elektronik Posta Adresi : 
2 - İhale konusu hizmetin adı ve süresi: ANKARA LOKO BAKIM ATÖLYE 

MÜDÜRLÜĞÜNE İSG KAPSAMINDA LOKO VE D+J VAGONLARI İÇİN REZİSTİF 
YÜKLÜ FRENLEME ÜNİTESİ ALIMI VE KURULUMU İŞİ Yukarıda belirtilen alımımız Yerli 
İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye 
katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. Balastın alınacağı ocaktan 
numune alınacaktır. İstekliler ihale tarihinden en az 5 (beş)iş günü önce ocak yeri tespiti ve 
numune alma için idareye başvuracaktır. 

3 - İhale tarihi ve saati: 27/09/2016 Salı günü, saat 11:00 
4 - İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA 
5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 27/09/2016 günü saat 11:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 400,00.- TL bedelle temin 
edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 8014/1-1 

—— • —— 
MEYVE SUYU ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamızda kullanılmak üzere 120.000 Adet Meyve Suyu, teklif alma usulüyle 

alınacaktır. 
2 - Numuneler Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 
3 - Teklifler en geç 09.09.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama 

ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
 Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
 Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74 8018/1-1 
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MEKANİZE KAZI YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: MEKANİZE KAZI YEDEKLERİ alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası  : 2016 / 346207 
Dosya no  : 1622078 
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  : Mekanize kazı yedekleri: 13 kalem  
b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi 
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  : 04/10/2016 Salı 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 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 Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cad.) 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 04/10/2016 Salı 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 hükümler uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 7960/1-1 
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SONDAJ YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: SONDAJ YEDEKLERİ alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası  : 2016 / 346220 
Dosya no  : 1622079 
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  : Sondaj yedekleri: 6 kalem  
b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi 
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 
Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK  

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 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  : 04/10/2016 Salı 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 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 Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cad.) 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 04/10/2016 Salı 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 hükümler uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 7961/1-1 
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1 ADET MONORAY VİNÇ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: Monoray vinç 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası  : 2016/348697 
Dosya no  : 1624491 
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  : Monoray vinç (1adet) 
b) Teslim yeri  : TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü / 

ZONGULDAK 
c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 
3 - İhalenin :  
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 
No:2 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 29.09.2016 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 CE ve ATEX belgeleri 
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 Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cad.) 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 29.09.2016 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. 7962/1-1 
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PLASTİK SU TÜPÜ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK İHTİYACI OLAN 286.000 ADET PLASTİK SU TÜPÜ ALIMI 4734 SAYILI 

KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE 
EDİLECEKTİR. 

İhale kayıt numarası : 2016/349998 
1 - İdarenin  
a) Adresi :Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Telefon ve faks numarası : Tel:  0 372.259 47 94  
  Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr.  
2 - İhale konusu işin nev’i : Malzemenin Cinsi -  Miktarı: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Plastik Su Tüpü Temini 286.000 Adet 
b) Teslim yeri : Yerel üreticiler için su tüplerinin teslim yeri Bülent 

Ecevit Caddesi’ndeki TTK Muayene ve Tesellüm 
İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir. 

c) Teslim süresi : Firmalar plastik su tüplerini 60 takvim günü içerisinde 
Kurumumuza teslim edeceklerdir. 

3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Tarihi ve saati : 03.10.2016 Pazartesi - saat 15:00 
c) Dosya no : 1618043 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik 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, 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) İhale İdari şartnamesinin 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,  

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi  
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j) İsteklilerin 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. 
4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 
4.3- Plastik su tüpleri için alev geciktirici ve antisitatik özelliklere ait test raporları. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 
5.1- En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  
5.2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.  
6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale 
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 03.10.2015 Pazartesi – 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 gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir. 

9 - 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, 
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemeyecektir.  

10 - 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.  

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

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden 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 işleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.  

İlan olunur. 7963/1-1 
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5 ADET REDÜKTÖR ALIMI İHALE İEDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: Redüktör 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz 

yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası  : 2016/345188 
Dosya no  : 1626490 
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  : Redüktör (5 adet) 
b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Taşkömürü 

İşletme Müessesesi ambarı.- Zonguldak. 
c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 60 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  : 29.09.2016 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,  
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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, 
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; 
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 Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cad.) 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 29.09.2016 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. 7964/1-1 
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HAVALANDIRMA SİSTEMİ TEMİN EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: Havalandırma sistemi 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası  : 2016/345419 
Dosya no  : 1626489 
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  : Havalandırma sistemi (1 adet) 
b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Maden Makinaları 

Fabrika İşletme Müdürlüğü .- Zonguldak. 
c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 60 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  : 04.10.2016 Salı 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,  



4 Eylül 2016 – Sayı : 29821 RESMÎ GAZETE Sayfa : 23 

 

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, 
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- CE Belgesi ve elektrik motoru için ATEX belgesi 
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 Mithat paşa 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 04.10.2016 SALI 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. 7965/1-1 
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RAY MALZEMELERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK İHTİYACI OLARAK 18 KALEM RAY MALZEMELERİ ALIMI 4734 SAYILI 

KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE 
EDİLECEKTİR. 

İhale kayıt numarası : 2016/ 347452 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.259 47 94 –84  
  Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru. Gov. tr. 
2 - İhale konusu işin nev’i : Malzemenin Cinsi -  Miktarı: (Adet) 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 18- Kalem Ray Malzemeleri 209.700 
 : TOPLAM: 209.700 
b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube 
Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.  

c) Teslim tarihi : Ray malzemeleri 90 günde teknik şartnamede 
belirtildiği gibi teslim edilecektir. 

3 - İhalenin   
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Tarihi ve saati : 03.10.2016 Pazartesi – Saat 15:00 
c) Dosya no : 1617042 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik 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, 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) İhale İdari Şartnamesinin 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,  

e) Şekli ve içeriği İhale İdari Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu, 
f) İhale İdari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 
g) İhale İdari Şartnamesinin 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) İhale İdari Şartnamesinin 16'ıncı 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. 
4- 2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 
4-3- ISO 9000 Kalite Sistem Belgesi vereceklerdir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 
5- 1- Ekonomik acıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  
5- 2- İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 
5- 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 
6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 100,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 100,00 TL. İhale 
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR 9100 0150 0158 0072 9256 4228 
numaralı hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale 
dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde 
belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 
olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale 
dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç 
ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 
tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç: 03.10.2016 Pazartesi – 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 bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. İsteklilerce verilecek kısmi teklifler, ihale konusu alımın tamamını 
kapsayabilecektir. Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 

10 - 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.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 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. 

 7966/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Başvuru Başlangıç Tarihi : 05/09/2016 
Son Başvuru Tarihi : 19/09/2016 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve 

Atama Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 
tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvuracak adayların ilgili Yönetmelik Hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını 
sağlamış olmak şartıyla başvuru evrakları ile beraber Üniversitemiz Rektörlüğü’ne teslim etmesi 
gerekmektedir. 

ADRES: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 20 
Balgat/ANKARA 

PROFESÖR KADROSUNA MÜRACAAT EDECEK ADAYLAR İÇİN GEREKLİ 
BELGELER 

1. Başvuruda bulundukları Birim ve Anabilim Dalını belirten dilekçe 
2. Özgeçmiş 
3. Yayın listesi 
4. İki adet fotoğraf 
5. Nüfus cüzdanı örneği 
6. Noter onaylı diploma fotokopileri( Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) Yurtdışından 

alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 
7. Akademik Unvan’a atama yazısı 
8. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar-daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü 
9. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet yayın dosyası ve 6 adet CD 
YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA MÜRACAAT EDECEK ADAYLAR İÇİN 

GEREKLİ BELGELER 
1. Başvuruda bulundukları Birim ve Anabilim Dalını belirten dilekçe 
2. Özgeçmiş 
3. Yayın listesi 
4. İki adet fotoğraf 
5. Nüfus cüzdanı örneği 
6. Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) Yurtdışından 

alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 
7. Akademik Unvan’a atama yazısı (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise onaylı 

atama yazısı) 
8. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar-daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü 
9. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet yayın dosyası ve 4 adet CD 
 

BİRİMİ BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI UNVANI ADET AÇIKLAMA 

Tıp Fak. Temel Tıp 
Bilimleri Anatomi Yrd. Doç. 1 

Anatomi alanında doktora 
yapmış olmak veya uzmanlık 
eğitimi almış olmak. 

  Histoloji ve 
Embriyoloji Yrd. Doç. 1 

Histoloji ve Embriyoloji 
alanında doktora yapmış 
olmak veya uzmanlık eğitimi 
almış olmak. 



4 Eylül 2016 – Sayı : 29821 RESMÎ GAZETE Sayfa : 29 

 

BİRİMİ BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI UNVANI ADET AÇIKLAMA 

 Dahili Tıp 
Bilimleri 

Tıbbi 
Genetik Yrd. Doç. 1 

Tıbbi Genetik alanında 
doktora yapmış olmak veya 
uzmanlık eğitimi almış olmak. 

  Halk Sağlığı Yrd. Doç. 1 
Halk Sağlığı alanında doktora 
yapmış olmak veya uzmanlık 
eğitimi almış olmak. 

 
Cerrahi 

Tıp 
Bilimleri 

KBB 
Hastalıkları Profesör 2 Doçentliğini KBB Hastalıkları 

alanında almış olmak. 

 8022/1-1 
—— • —— 

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları Birliğinden:  

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 
1 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Özay İPEK’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. 
Cezanın uygulanmasına 05.08.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 05.02.2017 tarihinde son 
bulacaktır.  

2 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir Fatih DÖŞ’e Oda Disiplin Kurulu’nun 06.04.2016 gün ve 2016/1266-1409 sayılı kararı 
ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz 
edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 14.07.2016 tarihinde 
başlanmış olup, ceza 14.01.2017 tarihinde son bulacaktır. 

3 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir Ekrem KAHRAMANOĞLU’na Oda Disiplin Kurulu’nun 16.03.2016 gün ve 2016/1215-
1348 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, 
süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce 
almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 
24.10.2016 tarihinde başlanacak olup, ceza 24.04.2017 tarihinde son bulacaktır. 

4 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir Kazım BOZKURT’a Oda Disiplin Kurulu’nun 17.02.2016 gün ve 2016/1204-1348 sayılı 
kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz 
edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu 
geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 24.10.2016 
tarihinde başlanacak olup, ceza 24.04.2017 tarihinde son bulacaktır. 

5 - Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir Mehmet Soner BEŞPARMAK’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” 
cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 12.11.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 12.11.2016 
tarihinde son bulacaktır. 8021/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/337 Esas ve 2015/18 Karar sayılı 

dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun 
hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 7990/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Turkish Petroleum International Co. Ltd.’nin Adıyaman ili sınırları içerisinde sahip 

bulunduğu AR/TPI/4468 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi 
için ARİ/TPI/K/M40-d2-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsat almak için 17.08.2016 tarihinde 
tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü 
maddesinin 1'inci fıkrası gereğince ilan olunur. 7973/1-1 

————— 
Aladdin Middle East Ltd, Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş. 

ile Talon Exploration Ltd..’nin Diyarbakır ve Mardin illerinde müştereken sahip bulundukları 
AR/AME-GYP-TLN/5025 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti 11.08.2016 tarihinde 
sona ermiştir.  

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 
yazılı şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş 
olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliğinin 26'ncı maddesi gereğince şirketlerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin 
bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp 
Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 7972/1-1 

————— 
Turkish Petroleum International Co. Ltd.’nin Adıyaman ili sınırları içerisinde sahip 

bulunduğu AR/TPI/4468 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrol ile ilgili 
olarak ARİ/TPI/K/M40-a3-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 17.08.2016 
tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 
14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 7971/1-1 

————— 
Turkish Petroleum International Co. Ltd.’nin Adıyaman ili sınırları içerisinde sahip 

bulunduğu AR/TPI/4468 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrol ile ilgili 
olarak ARİ/TPI/K/M40-d1-2 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 17.08.2016 
tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 
14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 7970/1-1 

————— 
Turkish Petroleum International Co. Ltd.'nin Adıyaman ili sınırları içerisinde sahip 

bulunduğu AR/TPI/4468 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi 
için ARİ/TPI/K/M40-c1-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsat almak için 17.08.2016 tarihinde 
tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 14'üncü 
maddesinin 1'nci fıkrası gereğince ilan olunur. 7969/1-1 

—— • —— 
TSE Aydın Temsilciliğinden: 

AĞUSTOS 2016 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ  
FESİH EDİLEN FİRMALAR  

 
BELGE 

KONUSU 
BELGE NO 

FESİH 
TARİHİ 

FESİH 
GEREKÇESİ 

AYMENDO DONDURMA HAZIR 
YEMEK GIDA TURİZM İTH. İHR. 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ 

TS 8985 09-HYB-441 19.08.2016 
FİRMA 
İSTEĞİ 

AYMENDO DONDURMA HAZIR 
YEMEK GIDA TURİZM İTH. İHR. 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ 

TS 13075 09-HYB-668 19.08.2016 
FİRMA 
İSTEĞİ 

 8011/1-1 
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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

— Gedik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Gedik Üniversitesi Mimarlık, Şehircilik ve Tasarım 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.


