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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden:

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilgisayar

Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına

ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve 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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
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ç) Rektör: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ağrı İbrahim Çeçen 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) Akademik ve bilimsel anlamda yürütülen yurt içi ve yurt dışı projelerde ihtiyaç du-

yulan yazılım ve otomasyonlarla ilgili danışmanlık yapmak, bu konuda akademisyenler ile iş-

birliği ve koordinasyonu sağlamak.

b) Bilişim alanında faaliyet gösterecek öğrencilerin Merkez bünyesinde görevlendiri-

lerek öğrencileri mesleki bilgi, tecrübe ve kariyer alanlarında desteklemek ve Üniversitedeki

bilişim teknolojileri ve yazılım kalitesi/yazılım süreç yönetimi çalışmalarına öncülük etmek;

uygulama geliştirecek Üniversite personelini Merkezin faaliyet alanına giren konularda des-

teklemek, bu personele eğitimler vermek.

c) Bilişim alanındaki projelerde ülke ve dünya ölçeğinde, akademik ve bilimsel uygu-

lamalara yönelik çözümlere öncelik vermek.

ç) Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiş sürecinde akademik ve bilimsel çalışmalar yapa-

rak, bu konuda uygulanacak politikaların belirlenmesine katkıda bulunmak.

d) Yapılacak akademik ve bilimsel çalışmalar ile Üniversitenin bilişim konusunda ön

plana çıkmasını sağlamak, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde tüm kurum ve kuruluşlara

bilişim alanında danışmanlık hizmeti vererek, gerek bölgenin gerekse ülkenin kalkınmasına

yardımcı olmak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere

aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversite içindeki ve dışındaki akademik ve bilimsel projelerde ihtiyaç duyulan ya-

zılım ve otomasyonları gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordi-

nasyonu sağlamak.

b) Bilgisayardan yararlanan tüm kurum ve kuruluşların bilişim teknolojileri ve yazılım

alanında ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve uygulamalar yapmak.

c) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı

nitelikteki bilgisayar destekli bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, gerektiğinde bil-

gisayar uygulamalarını gerçekleştirmek ve özendirmek.

ç) Bilgisayarla ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği

yapmak.

d) Disiplinler arası araştırma projeleri geliştirilmesine ve uygulama alanına aktarılma-

sına yönelik koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

e) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının çağdaş düzeyde yerleşmesi ve yaygınlaşması

için gerekli önlemleri almak.
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f) Temel ve uygulamalı araştırma konularında çağdaş düzeyde bilimsel proje üretimi

için gerekli önlemleri almak.

g) Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eği-

tim vermek, öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak ve bu projelere

imkân sağlamak.

ğ) Her düzeyde araştırmacının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar,

kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu konularla

ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak.

h) Araştırmacılar arası bilimsel proje yarışmaları düzenlemek veya diğer etkinlikler ile

bilimsel çalışmaları teşvik etmek.

ı) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak ve bilgi alış-

verişinde bulunmak.

i) Merkezin araştırma imkânlarının arttırılması ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar

yapmak.

j) Diğer üniversitelerle işbirliği çerçevesinde, araştırma fonları ile yürütülen projelere

eğitim ve teknik destek sağlamak.

k) Merkezin işlevsel alanlarında güvenlik ve etik kurallarını uygulamak.

l) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Birimleri ve Görevleri

Merkez yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, üç yıl süre ile Üniversitenin konuyla ilgili öğretim elemanları

arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim eleman-

ları arasından en çok iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rek-

töre sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona

erer.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bıra-

kır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdürün diğer görevleri şunlardır: 

a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağ-

lamak.

b) Merkezi temsil etmek.

c) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
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e) Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek.

f) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

g) Merkezin faaliyet raporlarını hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan

sonra Rektörün onayına sunmak.

ğ) 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma

alanı ile bilgisayar-bilişim teknolojileri konusunda eğitimli veya deneyimli, Üniversitenin tam

zamanlı öğretim elemanları arasından belirlenen ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlen-

dirilen en az üç, en fazla yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine aynı usulle

son verilebilir. Yönetim Kurulu yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir. 

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, uygulama, danış-

manlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu salt

çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma düzenini tespit etmek. 

b) Merkezin kuruluş amacına uygun olan müracaatları inceleyerek uygun görülen des-

tekleme şeklini karara bağlamak.

c) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili fikri ve sınaî patent

haklarına ait esasları ve kullanış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek. 

ç) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında mali destek

isteklerini imkânlar dâhilinde karşılamak amacıyla kararlar almak. 

d) Merkezin yıl sonu raporunu hazırlamak.

e) Müdürün daveti ile ayda en az bir defa toplanmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmelerde bulunmak ve istişarî nitelikte görüş ve

önerilerde bulunmak üzere oluşturulan kuruldur. Bir önceki yıla ait işler hakkında bilgi alır,

yıllık çalışma planını görüşür.

(2) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl

süre ile görevlendirilen, Üniversite içinden veya istekleri halinde konu ile ilgili kamu ve özel

kuruluşların temsilcilerinden veya konu ile ilgili uzman kişilerden oluşur. Danışma Kurulu üye

sayısı en az üç, en fazla on beş kişiden oluşur. Kurul, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir

kere toplanarak, Merkezin çalışmaları konusunda ve yeni çalışma alanları üzerinde görüş ve

önerilerini bildirir.

Çalışma birimleri ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezde; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yapmak üzere

çalışma birimleri oluşturulur.

(2) Çalışma birimlerinde faaliyetler, faaliyet alanıyla ilgili kısmen deneyimi olan Üni-

versitede tam gün statülü öğretim elemanı olan birim sorumlularının denetiminde yürütülür.

Birim sorumluları, Rektör tarafından bir yıl süreyle görevlendirilir. Birim sorumluları bu sü-

renin sonunda tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce görevlerine son verilebilir. Birim

sorumluları çalışma biriminin ihtiyaçlarını zamanında tespit eder ve Müdüre bildirir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ve Senato kararları uygulanır. 

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini tamamen

veya kısmen Merkez Müdürüne devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

şılanır.

Taşınır mallar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında alınan her türlü

taşınır mal Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin ilgili birimlerinin kullanımına sunulur.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 29/7/2011 tarihli ve 28009 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağrı

İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük 

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

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

—— • ——
Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/12/2016 tarihli ve 29929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin

diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş üç kopyasını ve

pdf formatında hazırlanmış üç elektronik CD kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren

bir ay içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim etmesi, tezinin şekil yönünden uygun bulunması,

Üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin tamamını yerine getirmesi ve öğretim ücreti dahil hiçbir

ücret borcunun bulunmaması gerekir. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde yüksek lisans te-

zinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve pdf formatında hazırlanmış üç adet elektronik CD kop-

yasının teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci

koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz

ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “2,75”
ibaresi “2,50” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin
kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlaması ve Üniversite ile ilgili mükellefi-
yetlerinin tamamını yerine getirmesi ve öğretim ücreti dahil hiçbir ücret borcunun bulunmaması
gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Doktora öğrencisine doktora diploması verilebilmesi için öğrencinin tez savunma-
sında başarılı olması, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç
kopyasını ve pdf formatında hazırlanmış üç adet elektronik CD kopyasını tez sınavına giriş ta-
rihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim etmesi, tezinin şekil yönünden uygun bu-
lunması, Üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin tamamını yerine getirmesi ve öğretim ücreti
dahil hiçbir ücret borcunun bulunmaması gerekir. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine
doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve pdf formatında hazırlanmış üç adet elektronik
CD kopyasının teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen
öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararla-
namaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, sanat dalının özelliğine göre
alanı belirleyen bir diploma verilmesi için öğrencinin diğer koşulları da sağlamak kaydıyla
Üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin tamamını yerine getirmesi ve öğretim ücreti dahil hiçbir
ücret borcunun bulunmaması gerekir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav juri komisyonu tarafından
imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(2) Doktora öğrencisine doktora diploması verilebilmesi için öğrencinin tez savunma-
sında başarılı olması diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş
en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim et-
mesi, tezinin şekil yönünden uygun bulunması, Üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin tama-
mını yerine getirmesi ve öğretim ücreti dahil hiçbir ücret borcunun bulunmaması gerekir. Ens-
titü yönetim kurulu başvuru üzerine doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve pdf for-
matında hazırlanmış üç adet elektronik CD kopyasının teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/12/2016 29929

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/5/2017 30061
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
1 - İdarenin 
a) Adresi : ELİ. İşletme Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk cd. No.111 

45500 Soma/MANİSA 
b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)   Fax: 612 20 13 - 613 20 13 
c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 
2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı: 
 

İhalenin - Niteliği - Türü İ.K No Dosya No 
İhale Tarih 

Saati 
Teslim 
Süresi 

1 4.500.000 Adet Kömür Torbası Al. 47556 2019-0140 
14.02.2019 

14.00 
60 Gün 

2 31 Kalem Komatsu Yedeği Alımı 47565 2019-0142 
21.02.2019 

14.00 
120 Gün 

 
c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 

yukarıda yazılı takvim günüdür. 
3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ İşletmesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı 

salonu Soma/MANİSA 
4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ İşletmesi Müdürlüğü Soma/Manisa adresinde görülebilir 

ve ….-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları 
zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 
Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 
7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden 

itibaren en az 30 gün olmalıdır. 
8 - İşletmemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna 

maddesi (3/g) kapsamında olup,(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı 
kanunlarla tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 
10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 1079/1-1 
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KÖMÜR NAKLİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Kurumumuz Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesinde Üretilen Kömürlerin 
Armutçuk Müessesesi - Çates Arası Kömür Nakli 4734 Sayılı Kanunun 3/G Maddesi Kapsamında 
Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

 

1-İdarenin  
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

  Satınalma Daire Başkanlığı                      
                                                         ZONGULDAK  

 
b) Telefon ve faks numarası 

 
:Tel:0-372.259 47 78 / Fax: 0 372- 253 12 73/251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : Satinalma@taskomuru.gov.tr. 
S.No: 2-İhale konusu işin adı Birimi: Miktarı: 

1 Armutçuk TİM - ÇATES arası kömür nakli TL/ Ton 20.000 ton  
İşin Başlama ve bitiş tarihi  : 01.04.2019 tarihinde başlayacak olup 31.03.2020 tarihinde sona 

erecektir. 
3-İhalenin    

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 20.02.2019-Çarşamba    Saat: 15: 00 
c) Dosya no : 1913801 
d) İhale kayıt no : 2019/42007 

 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 
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) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
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h) 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,  

i) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 
(b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 
durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

5 - Ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 
taşıması gereken kriterler ile benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait kriterler ihale idari 
şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
7 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 
8 - 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 
9 - İhale, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
10 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

11 - Teklifler en geç 20.02.2019-Çarşamba Günü–saat 15: 00’ e kadar Türkiye 
Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği 
gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek 
gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir. 

12 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

13 - 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.  

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

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
16 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.1.2- 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. 

 972/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 
Ağrı İli, Diyadin İlçesi, Köprü, Yılanlı, Davud Kaplıcaları ve çevresi, Bakanlık 

Makamının 25/01/2019 tarihli 20676 sayılı OLUR’u ile; 
- Diyadin Köprü Kaplıcası “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” 
- Diyadin Yılanlı Kaplıcası “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” 
- Diyadin Davud Kaplıcası “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” 
- Diğer Alanların “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” 
olarak tescil edilmiştir. 
27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların 

Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının 
ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet 
sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının 
tescili tebliğ olunur. 

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr ve www.cbs.gov.tr adreslerinde 
mevcuttur. 

 
 975/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul ili, Ataşehir ilçesi, İçerenköy mahallesi, 3130 ada 146 parsel, Bakanlık 

Makamının 25/01/2019 tarihli 20671 sayılı OLUR’u ile “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve 
Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir. 

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların 
Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının 
ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet 
sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının 
tescili tebliğ olunur. 

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr ve www.cbs.gov.tr adreslerinde 
mevcuttur. 

 
 976/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 
Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Cumhuriyet Parkı Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 

25.01.2019 tarihli ve 20680 sayılı OLUR’u ile “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü 
Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir. 

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların 
Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının 
ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet 
sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının 
tescili tebliğ olunur. 

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr adresinde mevcuttur. 

 
 1001/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

 1121/1-1 
—— • —— 

Sağlık Bakanlığından: 

 
 1115/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 1116/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 1117/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 1118/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 1119/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 1120/1-1 



3 Şubat 2019 – Sayı : 30675 RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
 1122/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 1123/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 1125/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 1126/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 1127/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 1128/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 1129/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 1130/1-1 



Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2019 – Sayı : 30675 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
 1131/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 1132/1-1 

  



Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2019 – Sayı : 30675 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,

Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


