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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Manisa Celal Bayar Üniversitesinden:
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dil Öğretimi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu
organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dil Öğretimi Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine 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) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından

sorumlu öğretim elemanlarını,
b) Merkez (MCBÜ-DİLMER): Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dil Öğretimi Uygula-

ma ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,



d) Üniversite: Manisa Celal Bayar Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında yabancılara, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına ve diğer

isteklilere Türk Dilini ve yabancı dilleri öğretmek, dil öğretimi faaliyetleri kapsamında Türkiye’yi,
Türkiye Türkçesini ve Türk kültürünü yüz yüze veya uzaktan öğretim olanaklarıyla tanıtmak,

b) Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları
ile özel sektör kuruluşları ve Türkiye’deki üniversitelerin ilgili birimleri ile Türk Dilinin ve
yabancı dillerin öğretimi üzerine çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, uygulama, araştırma
ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

c) Türk Dili ve yabancı dillerin öğretimi hususunda uygulama ve araştırmalar yapmak,
programlar hazırlayarak yöntemler geliştirmek ve bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışın-
daki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

ç) Türk Dili ve yabancı dil öğretimi konusundaki yenilikleri, gelişmeleri yakından iz-
lemek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kongre, konferans, seminer, çalıştay ve ben-
zeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür çalışmalara ve uygulamalara katılmak,

d) Türk Dili ve yabancı dil öğretimini daha verimli hale getirmek için bu dillerin öğre-
timi konusunda karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, ilgili materyal ve ölçme-değerlendirme araç-
ları geliştirmek,

e) Türk Dili ve yabancı dillerin öğretimi ile ilgili uygulama ve araştırmaları teşvik et-
mek, yurt içinde ve yurt dışında Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı bölümlerinde uygulanan dil öğ-
retim yöntemlerini geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalarda bulunmak ve bu çalışmaları du-
yurmak için kurs, seminer ve toplantılar düzenlemek,

f) Türk Dili ve yabancı dil öğretimini yaygınlaştırma amacıyla uzaktan eğitim prog-
ramlarını ve sınavlarını hazırlamak, bunları yurt içinde ve yurt dışında uygulamak, yurt dışın-
daki çeşitli üniversite ve dil merkezleriyle iş birliği yapmak, öğrenci ve öğretim elemanı deği-
şimini ve eğitim araçlarının paylaşımını sağlamak,

g) Türk Dili ve yabancı dil öğretimine yönelik araçları hazırlamak; kitap, dergi, bülten,
proje, rapor, broşür yayınlamak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli fuarlarda tanıtım
yapmak, dil laboratuvarları oluşturmak,

ğ) Türk Dilini ve yabancı dilleri öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü yabancılara
tanıtma amacıyla yurt içi ve yurt dışı gezileri düzenlemek, öğretim elemanlarını ve öğrencileri
ödüllendirmek, dil öğrenimini teşvik etmek,

h) Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil sınavları hazırlamak,
ı) Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili, dil bilim ve yabancı diller son sınıf öğrenci-

lerine ve mezunlarına, yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine mesleki
tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalar kapsamında
sertifikalar vermek,

i) Türk Dili ve yabancı dil öğretimiyle ilgili projeler hazırlamak, bu alanda geliştirilen
ulusal ve uluslararası projelere ortaklık etmek,

j) Bilimsel çalışmaları desteklemek, kurum ve kuruluşların isteklerini karşılamak amaç-
larıyla çeşitli dillerde çeviriler yapmak,
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k) Merkezde Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerle tanışıp
kaynaşmalarını sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, koro, konuşma
kulübü, gösteri gibi çeşitli çalışma grupları oluşturmak,

l) İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik kurslar açmak,
m) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının ve yetişkinlerin yaşadıkları topluma uyum

sağlayabilmeleri için onlara yaşadıkları ülkenin dilini öğretmek,
n) Yurt dışında yaşayan veya ülkeye dönen Türklere Türkçe öğretmek,
o) Yurt içinde yaşayanların okuma, konuşma, dinleme, yazma gibi dil becerilerini ge-

liştirmeye yönelik kurslar açmak,
ö) Türkçenin ana dil olarak geliştirilmesi hususunda kişisel gelişim, diksiyon, beden

dili, hitabet, iletişim, ileri anlama, ileri anlatma, hızlı okuma gibi ileri dil becerilerini geliştir-
meye yönelik kurslar düzenlemek,

p) Yurt içi ve yurt dışında yaşayan yabancılara ve soydaşlara yönelik yüz yüze eğitim-
lerin yanı sıra internet ve uzaktan öğretim imkânlarının kullanıldığı eğitim projeleri hazırlayıp
hayata geçirmek,

r) Avrupa dil pasaportuna uygun olarak sertifika ve diploma vermek,
s) Üniversiteler arası iş birliği protokolleri kapsamında gelen akademisyen ve öğrenci-

lere Türkçe öğretmek,
ş) Talep gelmesi halinde Osmanlı Türkçesi, tarihi ve günümüz Türk lehçeleri ile ilgili

kurslar açmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları, Müdür ve Yönetim Kuruludur.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlen-
dirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak için Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından 2 kişi, üç yıl için Rektör tara-
fından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı yöntemle müdür yar-
dımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri vekâlet
eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdi-
ğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Kurulda alınan kararları uygulamak,
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
c) Merkezdeki işler ile her düzeydeki personelin görev ve sorumlulukları üzerinde genel

gözetim ve denetim görevini yapmak,
ç) Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri için ortaya çıkan genel ihtiyaçları ve

bunlarla ilgili önerileri Rektöre iletmek.
(2) Müdür; Merkezin temsil edilmesinden, öğretim kapasitesinin verimli kullanılma-

sından ve geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetleri ile sınav-
ların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapıl-
masından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı sorumludur.
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Birim sorumluları ve görevleri
MADDE 9 – (1) Merkezde, öğretilen Türkçe ve diğer dillere ait eğitim ve öğretim faa-

liyetlerinin yürütülmesi için öğrenci sayısına göre birimler oluşturulur. Bu birimler için birim
sorumluları görevlendirilir. Söz konusu birimlerin kurulması ile ilgili esaslar Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir.

(2) Birim sorumlusu, Müdür tarafından ilgili dilin veya dillerin öğretim elemanları ara-
sından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten birim sorumlusu aynı yöntemle yeniden görev-
lendirilebilir.

(3) Birim sorumlularının görevleri şunlardır:
a) Merkez şubelerinde bölümüyle ilgili eğitim-öğretimi planlamak, bilimsel çalışmaları

düzenlemek ve izlemek,
b) Öğretim elemanlarını gelişmeler konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve gö-

revlendirmek, sınav sorularının hazırlanması ve ölçme-değerlendirme gibi eğitim-öğretimle il-
gili teknik ilkeleri belirlemek, uygulamaları denetlemek,

c) Merkez birimleri ile ortak çalışmalar yürütmek, öğretim materyallerinin hazırlan-
masında görev almak, hizmet içi eğitim çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek,

ç) Yeni öğretim elemanı alımında sınavları hazırlamak, değerlendirmek, aday öğretim
elemanlarını göreve hazırlayıcı programlar düzenlemek,

d) Kendi birimi ile ilgili eğitim-öğretim etkinliklerini denetlemek ve öğretim eleman-
larının başarı durumlarını izlemek.

(4) Birim sorumluları bu çalışmaların programlanması ve uygulanmasından doğrudan
Müdüre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından, Müdürün
önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört kişi olmak üzere yedi üyeden oluşur.
Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin
yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın
faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez
olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve
kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda

karar almak,
b) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ile ilgili konularda Müdürün teklifle-

rini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek,
c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine

ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak,
ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlen-
mesine karar vermek,

d) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek,

e) Merkez birimlerinin kuruluşu ve işleyişi hakkında ilkeleri belirlemek ve Üniversite
Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

f) Merkeze bağlı birim açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bu
konuda Rektöre öneride bulunulmasına karar vermek,
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g) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-
ların esas ve usullerini tespit etmek,

ğ) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara
bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/4/2014 tarihli ve 28965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin
Erbakan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrenci, yarıyıl/yılbaşında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız kaldığı
veya başarısız olduğu dersleri almak kaydıyla bulunduğu yarıyıl/yıl derslerinden de alır. Öğ-
renci bulunduğu yarıyılda, alt yarıyıllarda başarısız olduğu derslerle birlikte, yan dal ve çift
ana dal hariç toplam 45 AKTS kredisinden fazla ders alamaz. Ancak ilgili yarıyıl sonunda me-
zuniyeti için bir dersi kalan öğrenci alabileceği maksimum kredisinin dışında bu dersi de ala-
bilir. Öğrenci ders seçimine danışmanının da görüşünü alarak kendisi karar verir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı başında yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/4/2014 28965

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 11/8/2014 29085
2- 26/7/2015 29426
3- 10/7/2016 29766
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Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EVDE BAKIM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Evde Bakım Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Evde Bakım Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan hasta, engelli ve yaşlılara ulaşılması,
b) Evde bakım hizmeti kapsamına alınan ve tedaviye ihtiyacı olan kişilerin tedavilerinin

düzenlenmesi, gerekli eğitimin verilmesi,
c) Kişisel bakımını sağlayamayan bireylerin; kişisel bakımlarının sağlanması, hastaların

yaşadıkları ortamların sağlık koşullarına uygun hale getirilmesi,
ç) Hasta ve yakınlarının, sahip olduğu hastalıkları hakkında eğitimli ve kendine yeterli

hale getirilmesi sağlanarak; bilinçsiz sağlık uygulamaları ile oluşabilecek komplikasyonların
önlenmesi ve hastalık seyrinin ağırlaşmasının engellenmesi,

d) Sağlık hizmetinin hastanın evine kadar götürülmesi ile hem hastanelerde meydana
gelebilecek yığılmaların önlenmesi, hem de hastanede yatış sürelerinin azaltılması bu suretle
tedavi maliyetlerinin düşürülmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunulması.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Hastaya konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde, bulunduğu ev orta-

mında muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi,
b) İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, uzun süreli

kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi,
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c) Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması,
ç) Hastanın ve ailesinin, evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ile hastalık

ve bakım süreçleri hakkında bilgilendirilmesi,
d) Hastaya, evde kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanlar konusunda, eğitim ve

danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesi,
e) Gerekli görülen hallerde hastanın ilgili sağlık kuruluşuna ve/veya sağlık kuruluşun-

dan evine nakli.

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, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan ve Üni-

versitede tam gün çalışan kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için
görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının
düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Rektör, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları
arasından en fazla iki kişiyi, Müdürün önerisi ile müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Mü-
dürün olmadığı hallerde müdür yardımcılarından biri müdür yardımcısı da bulunmazsa Yönetim
Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aşamaz.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Danışma Kurulu ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Merkezin idari işlerini yürütmek,
c) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleriyle işbirliği yapmak,
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rek-

töre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversite öğ-

retim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı öğretim üyesi ile
Müdür ve müdür yardımcılarından oluşan toplam dokuz üyeden oluşur. Süresi biten üyeler ye-
niden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu iki ayda en az bir defa veya Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yöne-
tim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Gerektiği zaman Müdürün çağrısı üzerine toplanmak,
b) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,
c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak,
ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,
d) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek,
e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.

16 Nisan 2017 – Sayı : 30040                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alan-

larının Merkez faaliyetlerine katkısı olacağı öngörülen Üniversite öğretim elemanları ile ko-
nuyla ilgili uzmanlar arasından belirlenen en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri,
Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler ye-
niden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak,
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulun-

mak,
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak,
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.
Çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek, faaliyetlerini yürütmek, ve-

rimliliğini arttırmak ve öncelikli alanlarda çalışmalar yapmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla
çalışma grupları oluşturulabilir.

(2) Çalışma gruplarının sorumluları ve üyeleri Üniversite öğretim elemanları arasından
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Çalışma gruplarında faaliyetler, çalışma grubu sorumlularının yönetiminde yürütü-
lür. İhtiyaçlar çalışma grubu sorumlularınca zamanında belirlenir ve Müdüre bildirilir.

(4) Çalışma grubu sorumlusu, projelerin yürütülmesi, denetlenmesi ve faaliyet rapor-
larının hazırlanmasından sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 17 – (1) Merkez tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında alınan her türlü

alet, ekipman ve demirbaş malzemeler Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÖRESEL GIDALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yöresel Gıdalar

Uygulama ve Araştırma Merkezi amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yöresel Gıdalar Uygulama

ve Araştırma Merkezi 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: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (YGAUM): Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yöresel Gıdalar Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Van ve yöresine ait olan geleneksel gıdaları kayıt

altına alarak bir envanterin oluşturulmasını sağlamak, bu gıdaların üretim şekillerine ait bilgi-
lerin kaybolmasını önleyici tedbirler geliştirmek, bu gıdaların ürün ve üretim özelliklerini ta-
nımlamak, üretim şekillerini günümüz modern üretim teknolojilerine adapte ederek geliştirmek,
bu gıdaları üretim şekilleri ve ürün özelliklerine göre sınıflandırmak, bu geleneksel gıdaların
ülkenin ve dünyanın diğer bölgelerinde de tanınması, görünürlüğünün artması ve pazarlanması
için araştırmalar yapmak, bu konuda ihtiyaç duyulan eğitsel, bilimsel ve teknik danışmanlık
hizmetleri sunmak, bu gıdalar ile ilgili her türlü ders, kurs, seminer toplantı, kongre ve sem-
pozyum gibi faaliyetleri düzenlemek ve desteklemek, bu gıdalarla ilgili eğitim, öğretim ve bi-
limsel içerikli elektronik, dijital ve basılı materyal hazırlamak ve desteklemek, bu konuda lisans
ve lisansüstü düzeyde ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirmek ve faaliyetlerde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yöresel gıda üretimi yapan üreticilerin eğitilmesi yoluyla kaliteli, verimli ve hijyen

ürün üretiminin sağlanması, böylece üretim yapan küçük işletmelerin kendini geliştirmesi ve
rekabet gücünün arttırılması,
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b) Yöresel gıdaların üretimi ile ilgili olarak bu alanda gerçekleştirilecek eğitim-öğretim
faaliyetleri ile Üniversite içinde konuyla ilgili eğitim alan öğrencilerin ve bu alanda eğitim ve-
ren akademisyenlerin azami ölçüde fayda elde etmesinin sağlanması, bu konuyla ilgili faaliyet
gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin geliştirilmesi, akademik et-
kileşim ve yardımlaşmanın kolaylaştırılması, bu alanda faaliyet gösteren yerel üretici ve ku-
rumlar ile akademik çalışma yapan bilim insanlarının bir araya getirilmesi, Van ve yöresinde
üretilen geleneksel gıdaların Van dışında daha geniş pazarlara sürekli ulaşılabilirliğini sağlamak
için gerekli desteğin sağlanması,

c) Van ve yöresinde üretilen ya da üretim potansiyeli olan geleneksel gıdaların kendi-
lerine has tat, koku ve aroma gibi ürün karakteristiklerini belirleyen araştırmalar ve çalışmalar
yaparak, bu gıdaların daha geniş pazarlarda bilinirliğinin ve tüketiminin arttırılması, böylece
yöre halkının yöresel gıdaların üretiminden daha fazla ekonomik getiri sağlamasının önünün
açılması, kırsal alandaki nüfusun kırsalda kalması, kırsal kalkınma ve bölgesel istihdamın art-
tırılması stratejilerine katkıda bulunulması, 

ç) Van İlinde üretimi yapılan yöresel gıdaların üretim tekniklerinin geliştirilmesine iliş-
kin her türlü uygulama ve araştırma üniteleri açılması, pilot üretim tesisleri kurulması, bu ürün-
lerin üretimi ile ilgili standartlar ve üretim yönetim sistemleri geliştirilmesi, 

d) Merkez bünyesinde bu ürünlerin ticari üretimini yapan firmaların ihtiyaçlarını kar-
şılamak üzere test-analiz birimleri kurulması, bu firmaların bağımsız denetleme ve kontrol iş-
lerini yapacak birimlerin kurulması, aksamadan çalışmasının temin edilmesi, yönetiminin ger-
çekleştirilmesi,

e) Merkez bünyesinde; Üniversitede, Van İlinde ve yöresinde üretimi yapılan geleneksel
gıdalarla ilgili yapılacak bütün araştırmalar için ihtiyaç duyulan alt yapının sağlanması, tasar-
lanması, kurulması, satın alınması veya mevcut altyapının ihtiyaca göre ilgili bölümler ve fa-
külteler ile iş birliği içinde geliştirilmesi,

f) Van İlinde üretimi yapılan yöresel gıdaların üretimi ve pazarlanması ile ilgili gerçek-
leştirilecek eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere teorik, uygulamalı ya da disip-
linler arası öğretim materyallerinin geliştirilmesi ve basılması,

g) Üniversitede, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer kurum ve kuruluşlarda ihtiyaç du-
yulması durumunda Van İli ve yöresinde üretilen yöresel gıdaların üretimlerini yapabilecek
proto-tip üretim sistemlerinin kurulması ya da Üniversite alt yapısı kullanılarak bu tür hizmet-
lerin verilmesi, konuyla ilgili çözüm yöntemleri geliştirilmesi, ürün ve danışmanlık hizmetleri
verilmesi,

ğ) Üniversite bünyesinde görevli araştırmacıların Van İli ve yöresinde üretilen yöresel
gıdalarla ilgili projelerinin, talepleri halinde Danışma Kurulunun incelemesi ve uygun bulması
şartıyla desteklenmek üzere ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara sunulması, başlıkla-
rında faaliyetlerde bulunulması,

h) Van İli ve yöresinde üretimi yapılan geleneksel gıdalarla ilgili kamu veya özel sektör
kuruluşları ile özel ve tüzel kişiler için ulusal ve uluslararası düzeyde her türlü ders, kurs, se-
miner, kongre, toplantı, çalıştay, konferans ve benzeri eğitim programları düzenlenmesi ve yü-
rütülmesi, bu konudaki faaliyetlerin desteklenmesi ve koordinasyonunun sağlanması,

ı) Van İli ve yöresinde üretilen yöresel gıdaların üretim ve pazarlanmaların da kullanılan
bilimsel ve teknolojik alt yapıyı desteklemek için ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla
iletişim, etkileşim ve işbirliğin geliştirilmesi,

i) Van İli ve yöresinde üretimi yapılan yöresel gıdalar ile ilgili mevzuatı, yeni gelişme
ve uygulamaların takip edilmesi, konuyla ilgili üreticilerin mevzuat ve standartlar konusunda
bilgilendirilmesi, bu konuda standartların geliştirilmesi ve mevzuat oluşturulması gibi çalış-
malara talep edilmesi halinde katkı sağlanması,
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j) Van İli ve yöresinde üretilen yöresel gıdalarla ilgili her türlü araştırma ve geliştirme
çalışmalarının yapılması, bu amaçla laboratuvarlar ve pilot işletmelerin kurulması, bu konuda
yerli ve yabancı kişi ya da kuruluşlar ile iş birliği yapılması, bu konudaki çalışmalara destek
ve katkı sağlanması,

k) Van İli ve yöresinde üretilen yöresel gıdalarla ilgili eğitimsel, teknik ve bilimsel her
türlü konuda danışmanlık yapılması, danışmanlık hizmetleri talep edilmesi halinde Üniversite
döner sermayesi aracılığı ile ve ilgili birimlerin izinleri ile gerekli uzmanların görevlendiril-
mesini sağlayarak hizmet sunulması, bu konulardaki faaliyetlerde koordinasyonun sağlanması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür 
MADDE 8 – (1) Müdür, doğrudan Rektöre karşı sorumlu olup, Üniversite öğretim ele-

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

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin kadrolu aka-
demik personeli arasından ve birim amirlerinin muvafakati ile en fazla iki kişiyi müdür yar-
dımcısı olarak Rektörün oluru ile görevlendirir. Müdürün görevinin sona ermesi hâlinde müdür
yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardım-
cılarından birini vekil bırakır. Ancak, vekâletin altı aydan fazla olması hâlinde Müdürün görevi
sona erer ve ilk görevlendirme usulüne göre Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir. Mü-
dür gerekli gördüğünde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi temsil etmek. 
b) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak. 
c) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek. 
ç)  Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak. 
d) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve Üniversite bünyesin-

deki diğer birimler ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan program ve faaliyetlere ilişkin
koordinasyon ve iş birliğini sağlamak. 

e) Her yılın sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma prog-
ramını Yönetim Kuruluna sunmak. 

f) Rektörlüğe her yılın sonunda Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek. 
g) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak. 
ğ) Her türlü uzaktan öğretim programı öğrencileri ve öğretim elemanları için teknik ve

akademik desteğin verilmesini sağlamak. 
h) Rektörün vereceği diğer görevleri yerine getirmek. 
Yönetim Kurulu 
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma

alanı ile ilgili Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından, üçü de farklı fakülte
veya yüksekokuldan olacak şekilde, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için gö-
revlendirilen üç üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna Müdür Baş-
kanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin
yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten
üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. 
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(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda

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

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

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

çokluğuyla alınır, çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu iki oy

sayılarak karar verilir.

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak. 

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek. 

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

faaliyetlerine ilişkin destek ve teşvik isteklerini değerlendirmek. 

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

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

Danışma Kurulu ve görevleri 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve

Rektör tarafından görevlendirilen en az on üyeden oluşur. Üyeler, Merkezin çalışma alanı ve

kapsamı ile ilgili konularda uzman veya bu konularda ulusal ve uluslararası düzeyde yetkinliği

kabul görmüş kişilerden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıl olup süresi biten üye yeniden gö-

revlendirilebilir.

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

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

lantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.

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

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

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

lecek personel ile karşılanır. 

Hüküm bulunmayan hâller

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

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

uygulanır. 

Yürürlük

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

Yürütme

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

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

YARGI İLÂNLARI 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 7’nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

 DİYARBAKIR 

ESAS NO : 2013/2679 

KARAR NO : 2015/1080 

KARAR TARĠHĠ : 25.12.2015 

SUÇ TARĠHĠ : 24.05.2002 - 08.08.2012 

SUÇ : Ġzin Tecavüzü 

SEVK MADDESĠ : ASCK'nın 66/1-b maddesi. 

HÜKÜMLÜ KĠMLĠĞĠ : Taner GÖKTAġ - ġevki ve Mühübe oğlu, 01.10.1974 Kayseri 

d.lu, KAYSERĠ/Kocasinan-Yenimahalle nüfusuna kayıtlı. 

Mardin/Savur Ġlçe J. K.lığı emrinde görevli 1974/3 trp. J.Er 

iken terhisli. T.C. Kimlik No: 51796276766 

HÜKÜM ÖZETĠ: 

Yukarıda açık kimliği yazılı hükümlü hakkında 25.12.2015 tarihli duruĢmada; 

Hükümlü Taner GÖKTAġ hakkında 24.05.2002 - 08.08.2002 tarihleri arasında temadi 

eden Ġzin Tecavüzü suçundan 7'nci Kor. K.lığı Askeri Mahkemesi tarafından 16.12.2002 tarih ve 

2002/1715 - 919 E.K. sayılı karar ile mahkumiyetine karar verildiği, bu kararın 03.11.2004 

tarihinde kesinleĢtiği, yine Mahkememizce verilen 26.06.2008 tarih ve 2008/1207-1033 E.K. 

sayılı 28.10.2008 tarihinde kesinleĢen gerekçeli karar ile CMK'nın 231’inci maddesi uyarınca 

verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının, hükümlünün kesinleĢme tarihinden 

sonra 14.10.2013 tarihinde iĢlemiĢ olduğu kasıtlı bir suç olan Silahla Tehdit ve Hakaret 

suçlarından mahkum olduğu ve bu mahkumiyetinin 14.02.2013 tarihinde kesinleĢmiĢ olduğu 

anlaĢılmakla GERĠ ALINMASINA VE HÜKMÜN AÇIKLANMASINA, 

Hükümlü Taner GÖKTAġ'ın, 24.05.2002 - 08.08.2002 tarihleri arasında temadi eden Ġzin 

Tecavüzü suçunu iĢlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan ASCK'nın 66/1-b maddesi uyarınca 

TAKDĠREN BĠR YIL HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün yargılama sırasındaki iyi hali nedeniyle hükümlünün cezasından 5237 sayılı 

TCK'nın 62'nci maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETĠCETEN ON AY 

HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlü hakkında hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezanın TCK'nın 50/1-a ve 52'nci 

maddeleri uyarınca beher gün karĢılığı 20 TL. hesabıyla adli para cezasına çevrilerek 

NETĠCETEN ALTI BĠN (6.000 TL) TÜRK LĠRASI ADLĠ PARA CEZASI ĠLE 

CEZALANDIRILMASINA, ADLĠ PARA CEZASININ YĠRMĠ (20) EġĠT TAKSĠT HALĠNDE 

HÜKÜMLÜDEN TAHSĠLĠNE, TAKSĠTLERDEN BĠRĠSĠNĠN SÜRESĠNDE ÖDENMEMESĠ 

HALĠNDE GERĠ KALAN MĠKTARIN TAMAMININ BĠR DEFADA TAHSĠL EDĠLMESĠNE, 

ADLĠ PARA CEZASINININ ÖDENMEMESĠ HALĠNDE NETĠCE CEZANIN HAPSE 

ÇEVRĠLMESĠNE, 

Hükümlünün 08.08.2002 - 24.08.2002 tarihleri arasında gözetim altında, 03.09.2002 - 

23.10.2002 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin (BĠR GÜN KARġILIĞI 100 (YÜZ) 

TL'DEN SAYILMAK ÜZERE) TCK'nın 63'üncü maddesi uyarınca netice adli para cezasından 

MAHSUBUNA, 

Kararın kesinleĢmesine müteakip, hükümlü hakkındaki Hükmün Açıklanmasının Geri 

Bırakılması Kararının adli sicilden silinmesi için Adli Sicil ve Ġstatistik Genel Müdürlüğüne 

müzekkere yazılmasına, 
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Talebe uygun; 353 sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209, 212'nci maddeleri ile CMK'nın 

263'üncü maddesi uyarınca hüküm yüzüne karĢı verilenler yönünden hükmün yüze karĢı 

okunmasından, hüküm yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta 

içerisinde, Mahkememize verilecek bir dilekçeyle, tutanak katibine bu hususta tutanak 

düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, askeri veya sivil adli makamlara veya asker kiĢiler 

yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine veya tutuklular 

yönünden ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri 

Yargıtay'da temyizi mümkün olmak üzere karar verildi. 

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm 

aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiĢ, adresleri de zabıta marifetiyle tespit 

edilemediğinden, kararın 7201 sayılı E.K. Tebligat Kanuna göre Resmi Gazete’de ilanından 

itibaren 15 gün içerisinde sanığa tebliğ edilmiĢ sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7 

gün içerisinde, askeri veya sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri 

Yargıtay'da temyizinin mümkün olduğu, 7 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde kararın 

kesinleĢeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 2275 

————— 

ESAS NO : 2013/2249 

KARAR NO : 2016/339 

KARAR TARĠHĠ : 24.05.2016 

SUÇ TARĠHĠ : 02.04.2004 - 02.04.2004 

SUÇ : Mehil Ġçi Hizmet Anında Firar 

SEVK MADDESĠ : ASCK'nın 68'inci maddesi. 

SANIK KĠMLĠĞĠ : Ender YALDIZ - Orhan ve Nezaket oğlu, 01.06.1983 Düzce d.lu, 

DÜZCE/Merkez-YayakbaĢı Köyü nüfusuna kayıtlı. Diyarbakır/ 

Silvan Ġlçe J.K.lığı emrinde görevli 1983/4 trp. J. Er iken terhisli. 

T.C. Kimlik No: 45568205566 

HÜKÜM ÖZETĠ: 

Yukarıda açık kimliği yazılı hükümlü hakkında 24.05.2016 tarihli duruĢmada; 

Sanık Ender YALDIZ hakkındaki 02.04.2004 - 02.04.2004 tarihleri arasında temadi eden 

Mehil Ġçi Hizmet Halinde Firar suçu yönünden dava zamanaĢımı süresinin dolduğu 

anlaĢıldığından zamanaĢımı nedeniyle CMK'nın 223/8'inci maddesi uyarınca DAVANIN 

DÜġMESĠNE, 

Kararın kesinleĢmesine müteakip, hükümlü hakkındaki Hükmün Açıklanmasının Geri 

Bırakılması Kararının adli sicilden silinmesi için Adli Sicil ve Ġstatistik Genel Müdürlüğüne 

müzekkere yazılmasına, 

Talebe uygun; 353 sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209, 212'nci maddeleri ile CMK'nın 

263'üncü maddesi uyarınca hüküm yüzüne karĢı verilenler yönünden hükmün yüze karĢı 

okunmasından, hüküm yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta 

içerisinde, Mahkememize verilecek bir dilekçeyle, tutanak katibine bu hususta tutanak 

düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, askeri veya sivil adli makamlara veya asker kiĢiler 

yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine veya tutuklular 

yönünden ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri 

Yargıtay'da temyizi mümkün olmak üzere karar verildi. 

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm 

aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiĢ, adresleri de zabıta marifetiyle tespit 

edilemediğinden, kararın 7201 sayılı E.K. Tebligat Kanuna göre Resmi Gazete’de ilanından 

itibaren 15 gün içerisinde sanığa tebliğ edilmiĢ sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7 

gün içerisinde, askeri veya sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri 

Yargıtay'da temyizinin mümkün olduğu, 7 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde kararın 

kesinleĢeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 2274 
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı 7’nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

 DİYARBAKIR 

ESAS NO : 2015/4 

KARAR NO : 2015/277 

KARAR TARĠHĠ : 07.04.2015 

SUÇ TARĠHĠ : 19.10.2014 - 30.10.2014 

SUÇ : Ġzin Tecavüzü 

SEVK MADDESĠ : ASCK'nın 66/1-b ve 73'üncü maddeleri. 

SANIK KĠMLĠĞĠ : Ahmet Serdar ÖZBAY - Murat ve Gülhan oğlu, 1993 d.lu, 

ELAZIĞ/Merkez-ÇarĢı Mah. nüfusuna kayıtlı. DĠYARBAKIR/ 

Çınar Ġlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli 1993/4 trp. J. Er. 

iken terhisli, T.C. Kimlik No: 28165581196 

HÜKÜM ÖZETĠ: 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 07.04.2015 tarihli duruĢmada; 

Sanık Ahmet Serdar ÖZBAY'ın, 19.10.2014 - 30.10.2014 tarihleri arasında temadi eden 

Ġzin Tecavüzü suçunu iĢlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan ASCK'nın 66/1-b maddesi 

uyarınca TAKDĠREN BĠR YIL HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın altı haftalık mehil müddeti içerisinde kendiliğinden birliğine katılması sebebiyle 

ASCK'nın 73'üncü maddesi uyarınca cezasından 1/2 oranında indirim yapılarak ALTI AY HAPĠS 

CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın yargılama sırasındaki iyi hali nedeniyle cezasından 5237 sayılı TCK'nın 62/1'inci 

maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak NETĠCETEN BEġ AY HAPĠS CEZASI ĠLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı mahkum olması sebebiyle CMK'nın 

231/6'ncı maddesi uyarınca hakkında Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasının 

uygulanmasına YER OLMADIĞINA, 

Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkum olması 

sebebiyle, sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 51'inci maddesinin uygulanmasına YER 

OLMADIĞINA, 

Sanığa verilen cezanın kısa süreli hapis cezası olmasına rağmen, sanığın kiĢiliği ve suç 

iĢleme konusundaki eğilimi, ayrıca daha önce benzer suçlardan dolayı mahkum olması da nazara 

alınarak 5237 sayılı TCK'nın 50/1'inci maddesinde düzenlenen kısa süreli hapis cezasının seçenek 

yaptırımlara çevrilmesinin sanık hakkında uygulanmasına TAKDĠREN YER OLMADIĞINA, 

ĠĢ bu kararın kesinleĢmesinden sonra 7'nci Kor. K.lığı As. Mah.ce sanık hakkında verilen 

25.08.2014 tarih ve 2014/791 - 825 E.K. sayılı "Erteleme" kararının açıklanması için ihbarda 

BULUNULMASINA, 

Talebe uygun, 353 sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209, 212'inci maddeleri ile CMK'nın 

263'üncü maddesi uyarınca hüküm yüzüne karĢı verilenler yönünden hükmün yüze karĢı 

okunmasından, hüküm yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta 

içerisinde, Mahkememize verilecek bir dilekçeyle, tutanak katibine bu hususta tutanak 

düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, askeri veya sivil adli makamlara veya asker kiĢiler 

yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine veya tutuklular 

yönünden ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri 

Yargıtay'da temyizi mümkün olmak üzere karar verildi. 

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm 

aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiĢ, adresleri de zabıta marifetiyle tespit 

edilemediğinden, kararın 7201 sayılı E.K. Tebligat Kanuna göre Resmi Gazete’de ilanından 

itibaren 15 gün içerisinde sanığa tebliğ edilmiĢ sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7 

gün içerisinde, askeri veya sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri 

Yargıtay'da temyizinin mümkün olduğu, 7 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde kararın 

kesinleĢeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 2278 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KAZAN DAĠRESĠNDE MUHTELĠF BORULARIN DEMONTAJ, MONTAJ, KAYNAK, 

MAKĠNATO VE TUĞLA ĠġLERĠNĠN YAPILMASI ĠġÇĠLĠĞĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız; Kazan Dairesinde muhtelif boruların demontaj, montaj, kaynak, makinato ve 

tuğla iĢlerinin yapılması iĢçiliğini kapsamaktadır. T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliğine Göre Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/174890 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : YurtbaĢı Beldesi / Elazığ 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 424 251 28 75 -79 - Faks:424 251 24 14 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kazan Dairesinde muhtelif boruların demontaj, montaj, 

kaynak, makinato ve tuğla örülmesi iĢlerinin yapılması 

iĢçiliğidir. 

b) Yapılacağı yer : Elazığ ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : SözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren Ġdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte iĢe baĢlanır. ĠĢin süresi iĢe baĢlama 

tarihinden itibaren 50 (Elli) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Elazığ ġeker Fabrikası YurtbaĢı Beldesi / ELAZIĞ 

b) Tarihi ve saati : 27/04/2017 PerĢembe günü, saat 14.00 

4 - Ġhale dokümanı Elazığ ġeker Fabrikası Ticaret Servisi YurtbaĢı Beldesi Elazığ 

adresinde görülebilir ve TL. 118,00- (Yüzonsekiz TürkLirası) karĢılığı aynı adresten temin 

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

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

8 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 3341/1-1 
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KAYNAK MASASI VE BAĞLANTI SETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: Kaynak masası ve bağlantı seti 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası  : 2017/173917 

Dosya no  : 1726461 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan 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 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kaynak masası ve bağlantı seti (1 set) 

b) Teslim yeri  : TTK Maden Makinaları Fabrika ĠĢletme Müdürlüğü. 

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasını müteakip, 60 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 

125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 03.05.2017 ÇARġAMBA günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda 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 kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 
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e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

ı)- Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

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

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. Teknik Ģartname cevapları. 

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

fiyat avantajı uygulamak koĢuluyla, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 30.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 03.05.2017 ÇARġAMBA günü saat 15.00’a kadar Türkiye 

TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği 

gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden 

idaremiz sorumlu değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

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

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

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

10 - Ġstekliler 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 aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

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

Ġlan olunur. 3343/1-1 
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ELEKTRĠKLĠ VE AKÜLÜ EL ALETLERĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: ELEKTRĠKLĠ VE AKÜLÜ EL ALETLERĠ alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g 

maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası  : 2017/173898 

Dosya no  : 1722032 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan 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 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Elektrikli ve akülü el aletleri: 12 kalem 

b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve Ġkmal Dairesi 

BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü 

Tesellüm ġefliği Ambarı ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 30 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No: 125  ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 04/05/2017 PerĢembe günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda 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 kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

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

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 30.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 04/05/2017 PerĢembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

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

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

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

10 - Ġstekliler 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 aĢağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile Ġlgili 

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

Ġlan olunur. 3344/1-1 
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PNÖMATĠK ġĠSME SIKILAMA YASTIĞI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: Pnömatik Ģisme sıkılama yastığı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası  : 2017/175586 

Dosya no  : 1727033 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan 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 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Pnömatik Ģisme sıkılama yastığı 1 kalem (200) adet 

b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makine ve Ġkmal 

Dairesi BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube 

Müdürlüğü Tesellüm ġefliği Ambarı’dır. 

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : ĠĢe baĢlanmasına müteakip 150 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125  ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 08.05.2017 Pazartesi günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda 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 kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

ı)- Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

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

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

4.2.1 - Teklif edilecek malzemelerle ilgili olarak 2 takım tanıtıcı katalog, bröĢür vb. 

4.2.2 - Teklif edilen pnömatik ĢiĢme sıkılama yastığına ait aĢağıda belirtilen 

belgeler/sertifikalar malzemelerin tesliminde verilecektir. 

4.2.2.1 - Grup-1 metan gazı içeren (yanıcı ve patlayıcı ortamlar için) yer altı taĢkömürü 

maden iĢletmelerinde kullanılacağından bu tür ortamlar için uygun olduğuna dair ilgili ülkenin 

resmi makamlarından alınmıĢ sertifika 

4.2.2.2 - ISO 9001:2008 Kalite Sistem Belgesi 

4.2.2.3 - CE belgesi ve Maden ĠĢletmeleri hijyenik koĢullarına uygun olduğuna dair belge 

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

fiyat avantajı uygulamak koĢuluyla en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 100.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 08.05.2017 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

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

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

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

10 - Ġstekliler 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 aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

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

Ġlan olunur. 3345/1-1 
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BANT MAKARALARI VE TAMBURU SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: Bant makaraları ve tamburu 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası  : 2017/176604 

Dosya no  : 1721035 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan 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 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Bant makaraları ve tamburu (15 Kalem) 

b) Teslim yeri  : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve Ġkmal Dairesi 

BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü 

Tesellüm ġefliği ambarı / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 09.05.2017 Salı günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda 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 kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

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

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düĢük olanıdır. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 50.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 09.05.2017 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

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

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

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

10 - Ġstekliler 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 aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

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

Ġlan olunur. 3346/1-1 
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SONDAJ YEDEKLERĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: SONDAJ YEDEKLERĠ alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası  : 2017 / 176021 

Dosya no  : 1722034 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan 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 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Sondaj yedekleri: 10 kalem 

b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve Ġkmal Dairesi 

BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü 

Tesellüm ġefliği Ambarı ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125  ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 09/05/2017 Salı günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda 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 kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

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

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. Teklif edilecek malzemelerle ilgili olarak tanıtıcı katalog. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 75.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 09/05/2017 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

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

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

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

10 - Ġstekliler 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 aĢağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile Ġlgili 

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

Ġlan olunur. 3347/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 55.07/112 

Toplantı Tarihi ve No : 30.03.2017-177 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.03.2017-4248 SAMSUN 

Samsun Ġli, Kavak Ġlçesi, Eski Toptepe Mahallesi 107 ada, 55 parsele tespit edilen 

mezarlığın tescil edilmesine iliĢkin, Samsun Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

04.11.2016 gün ve 3057 sayılı yazısı, 02.01.2017 tarih ve 11 sayılı yazımız ile kurum görüĢü 

sorduğumuz yazımıza cevaben, Karayolları Genel Müdürlüğü 7.Bölge Müdürlüğünün 10.01.2017 

tarih ve 8139 sayılı, Samsun Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 19.01.2017 tarih ve 

299 sayılı, Samsun BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı, Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının 

24.01.2017 tarih ve 524 sayılı, Orman ve Su ĠĢleri bakanlığı DSĠ 7.Bölge Müdürlüğünün 

27.01.217 tarih ve 64567 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel 

Müdürlüğünün 02.02.2017 tarih ve 404228 sayılı, Kavak Ġlçesi Belediye BaĢkanlığı Fen ĠĢleri 

Müdürlüğünün 22.02.2017 gün ve 365 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu uzmanının hazırladığı 15.03.2017 tarih ve 109sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri 

ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Samsun Ġli, Kavak Ġlçesi, Eski Toptepe Mahallesi 107 ada, 55 parselde tespit edilen 

mezarlığın 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kalması sebebiyle ―korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı‖ olarak tescil edilmesine, mezarlığın koruma alanı sınırının 1/2000 ölçekli 

haritada iĢaretlendiği Ģekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, 107 ada, 

55 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine üzerinde korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı 

olduğuna dair Ģerh konulması gerektiğine, günümüz mezarlık alanının, tescili istenilen eski 

mezarlık alanına bitiĢik olması ve korunma alanı sınırı içinde kalması sebebiyle yeni definlerin 

eski mezarlara zarar vermeyecek Ģekilde yapılması gerektiğine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 55.00/782 

Toplantı Tarihi ve No : 30.03.2017-177 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.03.2017-4236 SAMSUN 

Samsun Ġli, Atakum Ġlçesi, Ġncesu Mahallesi 6821 ada, 2,3 parsel, 6822 ada 1 parsel ve 

6823 ada 2,4,7 nolu parselleri kapsayan alanda kaçak kazı sonucu tespit edilen tümülüsün, I. 

derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine iliĢkin, Samsun Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 14.10.2016 tarih ve 2727 sayılı yazısı, 03.01.2017 tarih ve 21 sayılı yazımız ile 

kurum görüĢü sorduğumuz yazımıza cevaben, Karayolları Genel Müdürlüğü 7.Bölge 

Müdürlüğünün 10.01.2017 tarih ve 8319 sayılı, Samsun Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğünün 10.01.2017 tarih ve 235 sayılı, Atakum Belediyesi Plan Proje Müdürlüğünün 

23.01.2017 tarih ve 47 sayılı, Samsun BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi 

BaĢkanlığının 24.01.2017 tarih ve 521 sayılı, Orman ve Su ĠĢleri bakanlığı DSĠ 7.Bölge 

Müdürlüğünün 27.01.2017 tarih ve 64567 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden 

ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 13.02.2017 tarih ve 405349 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu uzmanının hazırladığı 15.03.2017 tarih ve 108 sayılı dosya inceleme 

raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Samsun Ġli, Atakum Ġlçesi, Ġncesu Mahallesi 6821 ada, 2,3 parsel, 6822 ada 1 parsel ve 

6823 ada 2, 4, 7 nolu parsellerde kaçak kazı sonucu tespit edilen tümülüsün, 2863 sayılı yasanın 

6.maddesi kapsamında kaldığı anlaĢıldığından I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine, sit sınırının1/1000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekilde ve belirtilen koordinatlar 

doğrultusunda kabul edilmesine, 6821 ada, 2,3 parsel, 6822 ada 1 parsel ve 6823 ada 2, 4, 7 nolu 

parseller I. derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair Ģerh konulması gerektiğine, I. derece 

arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - Kullanma Ģartları 

olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı 

ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) I. derece arkeolojik sit 

alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli olduğuna, tümülüste açılan kaçak kazı çukurlarının can ve 

mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği anlaĢıldığından ilgili Müze Müdürlüğü uzmanları 

denetiminde kapatılabileceğine, söz konusu alanda kaçak kazı yaparak tahribata sebebiyet 

verenler hakkında yasal soruĢturma açılması ve sonucundan Samsun Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine, söz konusu sit alanı içerisinde kaçak kazıların 

önlenmesine yönelik gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili Kurumlarca alınması gerektiğine, karar 

verildi 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 55.11/274 

Toplantı Tarihi ve No : 30.03.2017-177 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.03.2017-4262 SAMSUN 

Samsun Ġli, Vezirköprü Ġlçesi Boğazkoru Mahallesinde SKVKBK nın 24.07.2013 tarih ve 

1193 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Maltepe Tümülüsünü 

çevreleyen nekropol ve 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 

525 ve 785 nolu parsellerde tespit edilen yamaç yerleĢmesinin III. derece arkeolojik sit alanı 

olarak edilmesine iliĢkin, Samsun Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 12.12.2016tarih ve 

3440 sayılı yazısı,23.12.2016 tarih ve 2914 sayılı yazımız ile kurum görüĢü sorduğumuz yazımıza 

cevaben, Samsun Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 03.01.2017 tarih ve 37 sayılı, 

Karayolları Genel Müdürlüğü 7.Bölge Müdürlüğünün 30.12.2016 tarih ve 312116 sayılı, Orman 

ve Su ĠĢleri bakanlığı DSĠ 7.Bölge Müdürlüğünün 06.02.2017 tarih ve 80802 sayılı, Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 13.02.2017 tarih ve 405320 sayılı 

yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanının hazırladığı 15.03.2017 

tarih ve 107sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonunda; 

Samsun Ġli, Vezirköprü Ġlçesi Boğazkoru Mahallesinde SKVKBK nın 24.07.2013 tarih ve 

1193 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Maltepe Tümülüsünü 

çevreleyen nekropolün ve 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 

510, 525 ve 785 nolu parsellerde tespit edilen yamaç yerleĢmesinin, 2863 sayılı yasanın 

6.maddesi kapsamında kaldığı anlaĢıldığından III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine, sit sınırının ekli 1/2000 ölçekli 2 adet haritada iĢaretlendiği Ģekilde ve belirtilen 

koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 

506, 507, 508, 509, 510, 525 ve 785 nolu parsellere III. derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair 

Ģerh konulması gerektiğine, III. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı 

yapılıncaya kadar Koruma-Kullanma Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki(Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke 

kararı ile birlikte) III. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin maddelerin geçerli olduğuna,  karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 67.05/396 

Toplantı Tarihi ve No : 31.03.2017-222 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 31.03.2017-3598 SAFRANBOLU 

Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi, Müftü Mahallesinde, sit alanı sınırları dıĢarısında, 129 

ada, 23 parselde yer alan korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescilli Roma 

Dönemine ait hamam kalıntısı sınırları ile koruma alanının belirlenmesini konu alan Karabük 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 03.03.2017 tarih ve 3532 sayılı kararı ile Karabük 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 27.03.2017 tarih ve 253 sayılı 

rapor formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi, Müftü Mahallesinde, sit alanı sınırları dıĢarısında, 129 

ada, 23 parselde yer alan ve 03.03.2017 tarih ve 3532 sayılı kararımız ile korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı, "1. grup yapı" olarak tescil edilen, Ġ.S. 1.-2. yüzyıllara tarihlenen hamam 

kalıntısına iliĢkin, bahsi geçen kararımız gereği Kdz. Ereğli Müze Müdürlüğü ve Karabük Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları tarafından hazırlanan, tescilli hamam 

kalıntısının sınırları ile koruma alanının belirlendiği 1/1000 ölçekli haritanın uygun olduğuna 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Dosya No : 50.01.2.23 

Toplantı Tarihi ve No : 21-22-23-24/02/2017-178 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24/02/2017-2531 NEVġEHĠR 

NevĢehir Ġli, Acıgöl Ġlçesi, Karapınar MustafapaĢa Mahallesi, Keltepe Mevkiinde, 167 

ada, 1, 24, 25, 26, 27 parsellerde Karayüg Mevkiinde mülkiyeti özel ve maliye hazinesine ait 

bulunan Karayüg YerleĢim Alanının I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesi talebine 

iliĢkin; NevĢehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün 25.11.2016 gün ve 3902 

sayılı yazısı ve ekleri, Kadastro Müdürlüğü 13.12.2016 gün ve E.2757861 sayılı yazısı ve eki, 

Karapınar Belediye BaĢkanlığı’nın 04.01.2017 gün ve 163-9 sayılı yazısı Acıpınar Kaymakamlığı 

Tapu Müdürlüğü’nün 09.01.2017 gün ve 4418 sayılı yazısı, Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü’nün 11.01.2017 gün ve E.68939 sayılı yazısı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 

10.01.2017 gün ve E.401127 sayılı yazısı, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 06.01.2017 gün 

ve E.92 sayılı yazısı, okundu. Ekleri( Koordinatlı Kadastral Kroki),  konu ile ilgili bilgi ve 

belgeler incelendi.   

NevĢehir Ġli, Acıgöl Ġlçesi, Karapınar MustafapaĢa Mahallesi, Keltepe Mevkiinde, 167 

ada, 1, 24, 25, 26, 27 parsellerde Karayüg Mevkiinde mülkiyeti özel ve maliye hazinesine ait 

bulunan Karayüg YerleĢim Alanının ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği 

göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7. 

maddesi uyarınca, NevĢehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.01.2008 

gün ve 1488 sayılı kararı ile tescillenen I.ve III. Derece Arkeolojik Sit alanı ile birleĢtirilerek ekli 

kadastral krokide belirtilen Ģekliyle I. ve III. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilmesine, 

hazırlanan sit fiĢinin uygun olduğuna, gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerince alınmasına 

ve her türlü uygulama (fiziki, inĢai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüĢ 

alınmasına, karar verildi. 



Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 16 Nisan 2017 – Sayı : 30040 

 

 



16 Nisan 2017 – Sayı : 30040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 45 

 

 
 3306/1-1 



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 16 Nisan 2017 – Sayı : 30040 

 



16 Nisan 2017 – Sayı : 30040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

 



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 16 Nisan 2017 – Sayı : 30040 

 



16 Nisan 2017 – Sayı : 30040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 16 Nisan 2017 – Sayı : 30040 

 



16 Nisan 2017 – Sayı : 30040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 16 Nisan 2017 – Sayı : 30040 

 



16 Nisan 2017 – Sayı : 30040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 

 



Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 16 Nisan 2017 – Sayı : 30040 

 



16 Nisan 2017 – Sayı : 30040 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 

 



Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 16 Nisan 2017 – Sayı : 30040

Sayfa

1

5

6

9

13

16

29

46

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
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