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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Yalova Üniversitesinden:
YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/8/2012 tarihli ve 28379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Üni-
versitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin beşinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin
başarılı sayılması için; sözlü ve yazılı sınavların her birinden 100 üzerinden en az 60, yazılı sı-
navın %60’ı ile sözlü sınavın %40’ının toplamından da en az 65 alması gerekir. Yeterlik sına-
vında başarısız olan öğrenci bir sonraki dönemde her iki sınava da tekrar girer. Doktora yeterlik
komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu
değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu ka-
rar, EABD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne
tutanakla bildirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/8/2012 28379

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 7/2/2013 28552
2- 16/6/2015 29388
3- 3/1/2016 29582

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

9 Mayıs 2016
PAZARTESİ

Sayı : 29707



Yalova Üniversitesinden:
YALOVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM 

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yalova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek-

okulunda yürütülen yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yalova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda

yürütülen yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Ortak Dil Çerçevesi seviyelerini,
b) Hazırlık Sınıfı: Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını,
c) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 
ç) Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Yalova Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Yalova Üniversitesini,
f) Yüksekokul: Yalova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim

Kayıt
MADDE 5 – (1) Üniversitenin zorunlu yabancı dil öğretimi öngören fakültelerin/yük-

sekokulların bölümlerine/programlarına ilk kez kayıt yaptıranlar ile eğitim dili Türkçe olan ve
yabancı dil hazırlık programı uygulanmayan programlardan;

a) Dikey geçiş yapanlar,
b) Kurumlar arası yatay geçiş yapanlar,
c) Kurum içi yatay geçiş yapanlar,
ç) Çift ana dal ya da yan dal başvurusu yapanlar,
6 ncı maddedeki koşullardan herhangi birini sağlayamadığı takdirde hazırlık sınıfına

katılmak zorundadır.
(2) Üniversitenin isteğe bağlı yabancı dil öğretimi öngören fakültelerin/yüksekokulların

bölümlerine/programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler akademik takvimde belirtilen ta-
rihler arasında isteğe bağlı hazırlık eğitimi almak için başvuruda bulunur ve yüksekokul kuru-
lunun belirlediği kontenjan dahilinde üniversiteye yerleşme puanına göre veya sınavsız geçiş
yapılan programlarda diploma notuna göre en yüksekten başlanarak yerleştirme yapılır.

Muafiyet
MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan öğrenciler hazırlık sınıfından

ve/veya zorunlu yabancı dil derslerinden muaf tutulurlar:
a) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirtilen tarihte yapılan Genel Yeterlik Sı-

navından 100 üzerinden 60 veya üstü puan alanlar,
b) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya eşde-

ğerliği kabul edilen diğer sınavlardan herhangi birinden Avrupa Ortak Dil Çerçevesince belir-
lenen B2 düzeyinde puan aldığını belgeleyen öğrenciler,
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c) Öğrenim gördüğü yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatan-
daşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp tamamladıklarını belgeleyenler,

ç) Son dört akademik yıl içerisinde bir başka yükseköğretim kurumunun hazırlık eği-
timinden veya yeterlik sınavından başarılı olduklarını belgeleyenler.

Yerleştirme
MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfına katılmakla yükümlü öğrenciler, güz yarıyılı başında

Seviye Tespit Sınavına alınarak, sınav sonucunda belirlenen seviyelerden başlayarak hazırlık
sınıfına yerleştirilir.

(2) Seviye Tespit Sınavına katılmayan öğrenciler en alt (A1) düzeye yerleştirilir.
(3) Seviye Tespit Sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 8 – (1) Yabancı dil hazırlık öğretim süresi bir akademik yıldır. Seviye Tespit

Sınavında aldığı nota göre seviyelere yerleştirilen öğrenciler bir akademik yıl içerisinde birbi-
rini takip eden ve her biri sekiz hafta süren dört modülde eğitim görür. Modüller sırasıyla A1,
A2, B1 ve B2 modülleridir. Akademik yıl içerisinde B2 modülünü başarıyla bitiren veya Genel
Yeterlik Sınavına girerek bu sınavdan 100 tam puan üzerinden 60 veya üstü puan alan adaylar
hazırlık eğitimini tamamlamış sayılır. B2 modülünü başarıyla tamamlayan öğrenciler istedikleri
takdirde C1 ve C2 modülünde eğitime devam etmek için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür-
lüğüne başvurabilirler.

(2) Asgari %30 ya da %100 yabancı dille öğretim yapılan bölümlerde/programlarda
okumaya hak kazanan ancak yabancı dil hazırlık öğretimini iki yarıyılda tamamlayamamış öğ-
renciler, aşağıdaki hükümlere tâbidirler: 

a) Bu öğrencilere başarısız oldukları akademik yılı takip eden yıl içerisinde kullana-
cakları, İngilizce hazırlık sınıfları akademik takviminde belirtilen tarihlerde üç Genel Yeterlik
Sınav hakkı verilir. Bu haktan yararlanmak isteyenler, akademik takvimde belirtilen başvuru
süreleri içerisinde sınava girmek istediklerini belirten bir dilekçeyi Yabancı Diller Yüksekokulu
Müdürlüğüne sunmak zorundadırlar.

b) Bu öğrenciler, yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirebilirler. Bu durumda,
6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan koşulları sağlamaları gerekir.

c) Bu öğrenciler kendi istekleri üzerine; kayıt yaptırdıkları yıl itibarıyla, üniversiteye
giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük
olmaması şartıyla ÖSYM tarafından başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniver-
sitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde,
yakın programlardan birine yerleştirilebilir.

(3) Öğretim dili Türkçe olup sınıfına isteğe bağlı devam eden bölüm/program öğrenci-
leri ikinci yarıyıl sonunda başarılı olamasalar bile kayıtlı oldukları ön lisans ve lisans prog-
ramlarına devam edebilirler.

Devam zorunluluğu
MADDE 9 – (1) Hazırlık sınıfında kayıtlı öğrenciler her bir modülde derslerin %80’ine

devam etmek zorundadır. Devam şartını sağlayamayan öğrenciler modül bitirme sınavına gi-
remez ve o modülden devamsız sayılır.

(2) Aynı modülde iki kez devamsızlıktan kalan öğrenci hazırlık eğitimine devam ede-
mez ve hazırlık eğitiminden başarısız sayılır.

(3) Bir akademik yılda toplam 180 ders saatinden fazla devamsızlık yapan öğrenciler
hazırlık eğitimine devam edemez ve hazırlık eğitiminden başarısız sayılır.

(4) Sağlık nedeniyle alınan raporda geçen süreler devamsızlıktan sayılır.
Sınavlar, başarı ve değerlendirme
MADDE 10 – (1) Öğrencilerin bir üst modüle geçmek için modül başarı notunun 100

tam puan üzerinden 60 veya üstü olması gerekir. B2 modülünü bitiren öğrenciler hazırlık eği-
timini tamamlamış olur.

(2) Modül başarı notunun %30’unu modül ara sınavı/sınavları, %30’unu ödevler,
%40’ını modül bitirme sınavı oluşturur. Öğrencilerin modül bitirme sınavından 100 tam puan
üzerinden en az 60 alması gerekir. 
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(3) Herhangi bir modülde başarısız olan öğrenciler, aynı modülü sadece bir kez tekrar
eder. Tekrar edilen modülden bir üst modüle geçmek için öğrencilerin 9 uncu ve 10 uncu mad-
delerin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen şartları sağlamaları gerekir.

(4) Aynı modülde ikinci kez başarısız olan öğrenciler, Yabancı Dil Destek Programına
alınır.

(5) Her modül için verilecek ödevler, yapılacak olan ara sınav sayısı ve şekli Yabancı
Diller Yüksekokulu tarafından belirlenerek modül başlangıcından önce ilan edilir.

(6) Genel yeterlik sınavları, güz yarıyılı başlangıcında, güz yarıyılı sonunda ve bahar
yarıyılı sonunda olmak üzere yılda üç kez yapılır.

a) Güz yarıyılı başlangıcındaki Genel Yeterlik Sınavına 5 inci maddede belirtilen öğ-
renciler ile daha önce hazırlık eğitiminden başarısız olmuş öğrenciler girebilir.

b) Güz yarıyılı sonundaki Genel Yeterlik Sınavına güz yarıyılı süresince B1 modülünü
başarıyla bitiren öğrenciler ile daha önce hazırlık eğitiminden başarısız olmuş öğrenciler gire-
bilir.

c) Bahar yarıyılı sonundaki Genel Yeterlik Sınavına bahar yarıyılı süresince B1 modü-
lünü başarılı bitirmiş öğrenciler ile daha önce hazırlık eğitiminden başarısız olmuş öğrenciler
girebilir.

Yabancı dil destek programı
MADDE 11 – (1) Yabancı Dil Destek Programı, devam şartlarını yerine getirdiği halde

aynı modülde ikinci kez başarısız olan öğrencilere sağlanan programdır. Öğrenci bu program
kapsamında kendisine sunulan eğitimden yararlanarak devam eden modül sonundaki modül
yeterlik sınavına girip, 100 üzerinden 60 veya üstü puan aldığı takdirde bir üst modülden eği-
timine devam eder. Program süresi, bir modül süresidir.

(2) Yabancı Dil Destek Programındaki öğrenciler için, programda bulunduğu modül
süresince devam şartı aranmaz.

(3) Modül Yeterlik Sınavından başarılı olamayan öğrenci, bir sonraki modül süresinde
de destek programında kalmaya devam eder.

Sınavlara itiraz
MADDE 12 – (1) Öğrenci sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş iş günü içerisinde

yazılı veya elektronik ortamda başvurarak sınavının yeniden değerlendirilmesini isteyebilir.
İtirazlar yüksekokul yönetim kurulunca incelenir ve karara bağlanır.

Yaz öğretimi
MADDE 13 – (1) 25/11/2009 tarihli ve 27417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Yalova Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği kapsamında, öğrencilerden gelen talepler doğ-
rultusunda belirlenen modüllerde yaz öğretimi yapılabilir.

(2) Yaz öğretimi süresince öğrenci en fazla bir modül alabilir. Yaz öğretiminde B2 mo-
dülünü alan öğrenciler, başarılı oldukları takdirde hazırlık eğitimini tamamlamış olurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15 – (1) 10/8/2014 tarihli ve 29084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova

Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe

girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2015/362 
KARAR NO : 2015/1215 
5607 Sayılı Yasanın 3/18. Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas 

ve karar numarası yazılı 22/10/2015 tarihli ilamı ile 3/18 maddesi gereğince 3 YIL 1 AY 15 GÜN 
HAPİS, 3 YIL 1 AY 15 GÜN BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA 
(TCK 53/1), 120 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan İbrahim ve Nehle oğlu, 1991 HALEP 
doğumlu, SURİYE uyruklu NASIR AHMED tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli 
karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, İlan olunur. 

HÜKÜM: Gerekçesi gerekçeli kararda açıklandığı üzere: 
1 - Sanığın sabit olan eylemine uyan 6545 sayılı kanun ile değişik 5607 sayılı kanunun 3/18 

maddesi delaleti ile aynı kanunun 3/5 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem 
ve değeri dikkate alınarak takdiren 1 YIL HAPİS VE 5 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA,  

2 - 5607 sayılı kanunun 3/10 maddesi uyarınca cezası takdiren yarı oranında arttırılarak 1 
YIL 6 AY HAPİS VE 7 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE TECZİYESİNE,  

3 - Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın tütün mamulü olması nedeniyle tayin 
edilen hapis cezası 5607 sayılı kanunun 3/10-son maddesi uyarınca üç yıldan az olamayacağından, 
sanığın 3 YIL HAPİS VE 7 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

4 - Sanığın bir suç işleme icrası kapsamında aynı kasıt altında değişik zamanlarda aynı suçu 
birden fazla işlemesi nedeniyle tayin edilen cezanın TCK'nun 43/1 maddesi uyarınca takdiren 1/4 oranında 
artırılarak, 3 YIL 9 AY HAPİS VE 8 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

5 - Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisi ve sanığın yargılama aşamasındaki 
davranışları lehine değerlendirilerek TCK.nun 62. maddesi gereğince cezasından takdiren 1/6 
oranında indirim yapılarak 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS ve 6 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

6 - Sanığın ekonomik ve sosyal durumuna göre TCK nın 52/2 maddesi uyarınca gün adli 
para cezasının bir günü takdiren 20 TL den olmak üzere 120 TL ADLİ PARA CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

7 - TCK. nun 53/1 maddesinin (a) ,(b), (d) ve (e) bendlerinde belirtilen hakları kullanmaktan 
hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, (c) bendindeki hakları kullanamaktan ise koşullu 
salıverme tarihine kadar kullanmaktan yoksun bırakılmasına, 

8 - Hükmolunan hapis cezasının miktarına göre şartları oluşmadığından hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına, 

9 - Tayin edilen cezanın miktarı itibariyle şartları oluşmadığından, TCK'nun 50/1-a ve 51. 
maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına, 

10 - Ana dosyada ve birleşen dosyada el konulan dava konusu kaçak eşyanın 5607 sayılı 
Kanunun 13/1 maddesi delaletiyle TCK'nun 54/4 maddesi gereğince MÜSADERESİNE, 

11 - Katılan kurum vekille temsil edildiğinden, karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 
Avukatlık Asgari Ücret tarifesi uyarınca 1.500 TL maktu vekalet ücretinin sanıktan alınarak 
katılan idareye verilmesine, 

12 - Sanığın sarfına neden olduğu 4 davetiye giderinden ibaret 36 TL yargılama giderinin 
sanıktan alınarak hazineye irat kaydına,  

13 - Tercüman için yapılan masrafın kamu üzerinde bırakılmasına,  
Dair; sanığın ve katılan idare vekilinin yokluğunda, kararın tefhiminden itibaren bir hafta 

içinde mahkememize veya ilgilinin bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir 
dilekçe veya zabit katibine yapılacak sözlü beyanın zapta geçirilmesi suretiyle Yargıtay'a temyizi 
kabil olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 4177 
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Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO  : 2014/383 
KARAR NO  : 2015/548 
DAVACI : K.H. 
MÜŞTEKİ SANIK : ILIA CHULKOV, Yuriy ve Matalia oğlu, 21/04/1985 RUSYA 

doğumlu, Nahimova Cad. No: 62 Ryazani RUSYA adresinde 
oturur. 

SUÇ : Basit Yaralama 
SUÇ TARİHİ : 30/09/2012 
SUÇ YERİ : ANTALYA/KEMER 
KARAR TARİHİ : 27/05/2015 
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Ilıa Chulkov hakkında katılan sanık Halil 

İbrahim Toprakçı'ya karşı basit yaralama suçundan mahkememize açılan kamu davasının yapılan 
yargılama sonucunda; sanığın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86/2 maddesi gereğince 
cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış, Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/383 
Esas 2015/548 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nın 86/2 gereğince müşteki sanık hakkında 
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olup, müşteki sanık bulunamadığından 
7201 Sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince hükmün sanığa ilan suretiyle tebliğine, 
yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş 
sayılacağı ilan olunur. 3160 

—— • —— 
Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETİ 
Esas No : 2015/90 
Karar No : 2015/266 
Mahkememizin 11/11/2015 tarih, 2015/90 Esas ve 2015/348 Karar sayılı ilamı ile 

Abdulkerim ve Macide oğlu 1985 HAMA doğumlu, MOHAMMED NUR GEZAL'ın eşyayı 
gümrük işlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokma suçunu işlediği sabit olmakla 5607 Sayılı Kanun 
3/10 (l-2. cümleler) Md., TCK 62/1, 52/2 .md gereğince, sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve toplam 
100,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, suça konu eşyaların ve suçta nakil vasıtası 
olarak kullanılan aracın ise TCK'nın 54. Maddesi gereğince müsaderesine sanığın yokluğunda 
karar verilmiş olup, tebliğden itibaren 7 gün içinde Yargıtay Temyiz Yolu açık olmak üzere Sanık 
Mohammed Nur Gezal'e karar tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı kanunun 28 - 29 maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete'de yayınlanmak 
suretiyle kendilerine tebliğine ve kararın Resmi Gazete'de yayınına müteakip 15 sonra 
kesinleşeceği hususu ilan olunur. 3161 

————— 
HÜKÜM ÖZETİ 

Esas No : 2015/148 
Karar No : 2015/227 
Mahkememizin 01/07/2015 tarih, 2015/148 Esas ve 2015/227 Karar sayılı ilamı ile, 

Gassan ve Fadile oğlu, 1984 LASKİYE doğumlu, FADI HİSSO ile İsmail ve Cemile oğlu, 1970 
HAMA doğumlu, NİDAL CASİM'in eşyayı gümrük işlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokma 
suçunu işlediği sabit olmamakla 5607 Sayılı Kanun 3.(l-4.cümleler) maddesindeki suçun yasal 
unsurları itibariyle oluşmadığından, CMK 223/2-a maddesi gereğince atılı suçtan sanıkların ayrı 
ayrı BERAATİNE, ayrıca müsadere konusu suçta kullanılan aracın müsaderesine yer olmadığı ve 
müsadere konusu emvallerin kaçak olmadığı anlaşıldığından TCK'nın 54. Maddesi uyarınca 
müsaderesine yer olmadığı yönünde karar verildiği ve kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde 
Yargıtay Temyiz Yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanıklara tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı kanunun 28 - 29 maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete'de yayınlanmak 
suretiyle kendilerine tebliğine ve kararın Resmi Gazete'de yayınına müteakip 15 sonra 
kesinleşeceği hususu ilan olunur. 3162 
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Jandarma Genel Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hâkimliğinden: 
 ANKARA 
EK NO: 2013/629 Esas, 2015/374 Karar K. Tarihi: 13.08.2015 Sanık: Zeynel 

KÜTÜKÇÜ, Aşur ve Şerife oğlu, 25.11.1985 Kağıthane doğ. Amasya/Göynücek-Tencirli Köyü 
nüf. kayıtlı, T.C. Kimlik No: 12610545734 Suç: Firar  Suç Tarihi: 29.01.2008-16.07.2008 K. 
Maddesi: ASCK’nın 66/1-a mad., TCK’nın 62/1, 50/3, 52, 52/4 ve 63’ncü mad. Verilen Ceza: 
Neticeten 6.000 (Altı Bin) TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA 

Yukarıda kimliği ve dosya numarası yazılı sanık tüm aramalara rağmen 
bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip 
maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete’de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra 
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren, 1 hafta içerisinde temyiz isteminde 
bulunabileceği; başvuru merciinin mahkememiz olduğu, diğer askeri ve adliye mahkemelerine 
veya Askeri Yargıtay’a da temyiz başvurusunda bulunabileceği; temyiz isteminin dilekçe ile 
olacağı veya askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak 
düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği; asker kişiler tarafından en yakın askeri 
birlik komutanına veya askeri kurum amirine bir beyanda bulunmak suretiyle de temyiz isteminde 
bulunabileceği; tutuklu bulunan sanığın zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu 
ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek temyiz 
isteminde bulunabileceği; ayrıca postaya verilerek gönderilecek bir dilekçe ile de temyiz 
isteminde bulunulabileceği; temyiz incelemesinin Askeri Yargıtay tarafından yapılacağı, 
taraflarca temyiz edilmemesi halinde kesinleşeceği Anayasa’nın 40/2, CMK’nın 34/2, 232/6, 263 
ve 353 Sayılı Kanunun 197’nci maddeleri hükümlerine göre açıklanıp izah edilmekle, ilanen 
tebliğ olunur. 3727 

—— • —— 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 
 GAZİANTEP 

İLANEN TEBLİĞ 
Esas-Karar No: 2013/1202 Esas, Karar 2015/498, K. Tarihi 25.11.2015 sanık İbrahim 

DEMİR Suç: Silahında Dikkatsizlik ve Tedbirsizlikle Yaralamaya Sebebiyet Vermek Suç tarihi 
18.09.2012 Kanun Maddesi, ASCK'nın 146'ncı maddesi delaletiyle TCK'nın 89/1 maddesi, 
CMK'nın 223/2-c maddesi uyarınca beraat kararı verilmiş olup mağdur Muhammed Zekeriya ve 
Sade oğlu, 15.01.1982 doğumlu, Suriye-Halep ilç. nüfusuna kayıtlı Suriye Arap Cumhuriyeti 
Vatandaşı Hasan Mustafa (Museyfır) HALAF'a mahkeme kararın tebliğinin Türkiye Cumhuriyeti 
Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğünün 08 Mayıs 2013 tarih 
ve 14838002.4.2.SUR.61.2013/19092/44092 sayılı Adli Yardımlaşma talebi konulu yazısında şu 
anki durum itibarı ile mümkün olmadığı anlaşılmıştır. 

Yukarıda kimliği ve dosya numarası yazılı mağdurun tüm aramalara rağmen 
bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip 
maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilanı ve ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra 
mağdura tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde karara karşı 5'inci 
Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesine, birliğine yada 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı 
Askeri Mahkemesine gönderilmek üzere en yakın askeri mahkemeye veya asliye ceza 
mahkemesine dilekçe vermek suretiyle yine 353 sayılı Kanun'un 197/3'üncü maddesi uyarınca 
kanun yoluna başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibince bu hususta 
bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak beyanla da Askeri Yargıtay'da temyiz olunabileceği, aksi 
halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 3272 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TORBALI KURU ÇAY NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
 Tirebolu/GİRESUN 
1 - Fabrikamızdan 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikasına 1.800.000 Kg torbalı kuru çay 

nakliye işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu 
maddesi kapsamında açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığından 
temin edilebilir. 

a) Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğü Körliman Mah. Tirebolu/GİRESUN 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 18/05/2016 günü saat 14:00’e kadar Tirebolu Çay 
Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğü Tirebolu/GİRESUN adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilemez. 
6 - Kısmi teklif verilemez. 
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
8 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedelin en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
9 - İhale Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  4154/1-1 

—— • —— 
MUHTELİF SUSTA SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/154911 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490   ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği, 
     türü ve miktarı : 6 kalem Muhtelif Susta, teknik şartname ve resimlere 

göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 23/05/2016 - Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
23/05/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 4202/1-1 
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YEMLEMEYE DUYARLI EMÜLSİYON PATLAYICI (AĞIR ANFO), KAPSÜLE DUYARLI 
EMÜLSİYON PATLAYICI (EMÜLSİYON DİNAMİT) TEMİNİ 

İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
İşletme Müdürlüğümüz açık ocaklarında kullanılmak üzere Yemlemeye Duyarlı 

Emülsiyon Patlayıcı (Ağır Anfo), Kapsüle Duyarlı Emülsiyon Patlayıcı (Emülsiyon Dinamit) 
temini işi açık ihale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2016/160347 
1 - İdarenin 
a) Adresi : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. 

Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 286 - 4162001    Faks: 0 286 - 4163700 
c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 
d) İnternet adresi : www.cli.gov.tr 
2 - İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : İşletme Müdürlüğümüz açık ocaklarında kullanılmak 

üzere Yemlemeye Duyarlı Emülsiyon Patlayıcı (Ağır 
Anfo), Kapsüle Duyarlı Emülsiyon Patlayıcı (Emülsiyon 
Dinamit) temini işi. 

  1 - Kapsüle Duyarlı Emülsiyon Patlayıcı 
       (Emülsiyon Dinamit) :   5.000 Kg. 
  2 - Yemlemeye Duyarlı Emülsiyon Patlayıcı 
       (Ağır Anfo) : 70.000 Kg. 
b) Teslim yeri : ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 
3 - İhalenin 
a) İhale Usulü : Açık İhale (Kapalı zarf) 
b) Yapılacağı yer : ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu 
c) Tarihi ve saati : 02/06/2016 Perşembe günü saat 15:00 
d) Dosya no : 010 - KÇLİ/2016 - 0262 
4 - İhaleye ait dökümanlar; 
Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve 

“Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 
2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ 
Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110,00 TL) yatırılması karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları 
zorunludur. 

5 - Teklifler 02/06/2016 Perşembe günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 
idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 
olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 4333/1-1 
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14 KALEM MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı  

(Gölcük/Kocaeli)  ihtiyacı “14 kalem mutfak malzemesi”, ihtiyaç sahibi Kurumca tespit edilen ve 
eki listede ayrıntısı yer alan markalardan biri olmak üzere, teknik şartnamesine uygun olarak, 
ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar ile Ofisimiz tip ticari şartnamesi hükümleri dâhilinde, 
açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 
tekliflerini sürdüreceklerdir. 

 

KALEM 
NUMARASI MALZEMENİN CİNSİ 

KISMI TEKLİF İÇİN 

MİKTAR 
İHALE EVRAK 

BEDELİ 
1. MAK. ET KIYMA APRT. NO: 32/220V   3 - 
2. MAKİNE BULAŞIK YIKAMA 500 TB 440V 12   70.-TL 
3. MAKİNE BULAŞIK YIKAMA 500 TB 220V 18   70.-TL 
4. MAKİNE BULAŞIK YIKAMA 500 T   5   50.-TL 
5. MAKİNE BULAŞIK SANAYİ 1000TB/S 12   70.-TL 
6. MAKİNE BULAŞIK YIKAMA 2000TB/S   3   70.-TL 
7. MAKİNE TATLI YAPMA   6   70.-TL 
8. TENCERE KAYNATMA ELEKTRİKLİ   4   70.-TL 
9. TAVA DEVRİLEBİLİR   3   50.-TL 

10. TAVA DEVRİLEBİLİR GAZLI   3   50.-TL 
11. MAKİNA EKMEK KESME ELEKTRİKLİ 20   70.-TL 
12. FIRIN KONVEKSİYONLU 40 TEPSİLİ ELEKTRİKLİ   3   70.-TL 
13. FIRIN KONVEKSİYONLU 20 TEPSİLİ ELEKTRİKLİ   4   70.-TL 
14. FIRIN KONVEKSİYONLU 40'LIK LPG   5 100.-TL 

 
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca tüm ihale dokümanı Ofisimizin 
www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, döküm alınabilmekte olup, bu 
nedenle ayrıca doküman verilmeyecektir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki 
listede belirtilen şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 
gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
ticari şartname ile diğer ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler ve varsa teknik 
şartnamede istenilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 18.05.2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, uygun 
olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre 
tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları aynı gün ya da komisyonca belirlenen 
başka bir tarihte açılacaktır. 

5 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, 
yukarıdaki tabloda yer alan her bir grup malzemenin tamamına olmak üzere kısmi teklifte de 
bulunabilirler. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 
istekliye vermekte tamamen serbesttir. 4387/1-1 
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PARK ALANI VASIFLI TAŞINMAZIN ATLI SPOR TESİSİ YAPILMAK ÜZERE YAPIM 

KARŞILIĞI KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Toroslar Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerine 2886 Sayılı 

Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi gereği açık teklif usulü ve Belediye Meclisinin 
01.09.2015 tarih ve 112 sayılı kararı gereği 11 yıl süreyle, yapım karşılığı kira ihalesine 

çıkartılmıştır. 

İLİ : MERSİN 

İLÇESİ : TOROSLAR 
MAHALLE VEYA KÖYÜ : KORUKENT 

CİNSİ : PARK ALANI 

YÜZÖLÇÜMÜ (m2) : 8054,63 m2 

MUHAMMEN İNŞAAT 
BEDELİ : 218.764,66 TL 

  (ikiyüzonsekizbinyediyüzaltmışdörtliraaltmışaltıkuruş) 

GEÇİCİ TEMİNAT : 6.562,94 - TL 

  (altıbinbeşyüzaltmışikitürklirasıdoksandörtkuruş) 
İHALE TARİHİ VE SAATİ : 25.05.2016 günü saat 14:00 

İŞİN ADI : Mersin İli, Toroslar İlçesi, Korukent Mahallesinde 

bulunan park alanı vasıflı taşınmazın atlı spor tesisi 

yapılmak üzere yapım karşılığı kiraya verilmesi işi 
Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Toroslar Belediye Meclisi’nin 

01.09.2015 tarih ve 112 sayılı kararına istinaden; 

1 - İşin süresinin sözleşme tarihinde başlatılması 

2 - Sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde uygulama projelerinin hazırlanması, 
onaylatılması, inşaat ruhsatının alınması ve her türlü finansmanın yüklenici tarafından 

karşılanarak inşaatın bitirilip işletmeye açılması, aksi halde sözleşmenin tek taraflı feshedilerek 

İdareye yatırılan kesin teminat ve aylık kiraların gelir kaydedilmesi, yapılan hiçbir masrafın 

İdareden talep edilmemesi, 
3 - Kira ödemelerinin sözleşme tarihinden başlamak üzere; 

a. İlk 1 (bir) yıl (sözleşme tarihinden itibaren) yıllık 1.200,00 - TL (binikiyüztürklirası), 

b. 2. (ikinci) yıl yıllık 12.000,00 - TL (onikibintürklirası) kira alınması, 2.yıldan sonra her 

yıl bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE oranında arttırılarak kira alınması. 
c. Kira ödemelerinin yılda taksitler arası sürenin 6 (altı) ayı geçmemesi kaydıyla yılda iki 

taksit olarak ödenmesi, 

d. Kiranın ilk taksitinin sözleşme imzalanmadan ödenmesi, 

4 - İnşaat süresinden önce inşaatın tamamlanarak hizmete açılması halinde kira 
bedellerinde değişiklik yapılmaması, 
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5 - Sözleşme süresi sonunda yapının çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve 
bedel talebinde bulunulmadan en geç 1 ay içerisinde Belediyemize teslim edilmesi, 

6 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesine ve ilgili diğer mevzuata aykırı 
herhangi bir nedenle mahkeme kararına istinaden 11 yıllık süre dolmadan tahliye edilmesi halinde 
yapılmış olan masrafların talep edilmeyeceğine, yapılacak olan masrafların 11 yıllık sürenin 
sonunda her halükarda Belediyemize terk ve teberru edileceğine dair noterden taahhütname 
alınması,  

7 - Kiracı tarafından taşınmazın üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 
konulmaması, kiracının talep etmesi halinde kira sözleşmesinin şahsi bir hak olarak tapu siciline 
Belediyemizce şerh edilebilmesi, 

8 - İmarda iyileştirme olması durumunda (kat adedi artışı, alan artışı) yapılan iyileştirme 
doğrultusunda kira oranlarının arttırılması, imardan ya da parselin kadastral durumundan 
kaynaklanabilecek her türlü değişikliğin Yüklenici tarafından yapılması ve her türlü masrafın 
karşılanması,  

9 - İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın ve tesisin başka bir amaçla 
kullanılmaması, 

10 - İmar durumu gereği oluşabilecek inşaat alanı metrekaresindeki azalmadan ötürü 
hiçbir şekilde kira bedellerinde indirime gidilmemesi ve işletme süresinin uzatılmaması, imar 
durumunda meydana gelebilecek iyileşme ve proje değişikliği sonucu inşaat alanının gelir getirici 
nitelikte büyümesi durumunda kira bedellerinin sözleşmedeki kira bedeline göre yeniden 
belirlenmesi, 

Kayıt ve şartlarıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15.h. maddesine istinaden 1 (bir) 
yıl inşaat süresi dahil toplam 11 (onbir) yıl süre ile yapım karşılığı kira ihalesine çıkarılmıştır. 

İhaleye iştirak edecek istekliler; 
1 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Kuvayi Milliye Cad. Zeki Ayan Mah. No: 241 

Toroslar/MERSİN adresinde bulunan Toroslar Belediyesi hizmet binasında, İhale Komisyonu 
huzurunda yapılacaktır. 

2 - Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Kuvayi Milliye Cad. Zeki 
Ayan Mah. No: 241 Toroslar/MERSİN adresinde bulunan Toroslar Belediyesi hizmet binasında 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak ve İstimlâk Biriminde görülüp, temin edilebilir. 

3 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesine göre hazırlayacakları 
tekliflerini 25.05.2016 tarih ve saat 14.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Toroslar 
Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında 
dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

a) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi, (2016 yılında alınmış) (Şirketlerde bu belge 
aranmayacaktır) 

b) Türkiye'de tebligat için adres gösteren imzalı bildirim vermesi. (İrtibat için telefon ve 
faks numarası ile varsa elektronik posta adresi de bu bildirimde bulunacaktır.) (örneğe uygun) 
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c) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin 

aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

d) İmza sirküleri vermesi; 
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıla ait, noter onaylı imza sirküleri vermesi: 

d1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza 

beyannamesi, 

d2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza 
sirküleri, 

e) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin, noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 

beyannamesi (ihalenin yapıldığı yıla ait) vermesi, 
f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak 

hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi vermesi, ( örneğe uygun) 

g) İsteklinin son 5 yıla ait (2010-2015) ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden 

alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur 
belgesinin İdareye ibraz edilmesi. 

h) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu 

olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye 

ibraz edilmesi. 
i) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir yer gördü belgesi vermesi, 

(örneğe uygun) 

j) 2886 Sayılı Yasaya uygun alınmış (limit içi - süresiz) geçici teminat mektubu (örneğe 

uygun) veya Toroslar Belediyesi Gelirler Müdürlüğü veznesine yatırılmış 6.562,94- TL 
(altıbinbeşyüzaltmışikitürklirasıdoksandörtkuruş) tutarındaki geçici teminat makbuzu. 

k) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı belgeleri vermek zorundadır.  

l) Şartnamedeki örneğe uygun olarak; teknik personel taahhütnamesi; 

m) İhale dokümanının alındığına dair belge; 
n) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyan, ( örneğe uygun) 

Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliklerin belgeleri, bu tüzel kişiliğin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylatmış 

olması gerekir. 
5 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli 

tespitte serbesttir. 
İlan olunur 3804/1-1 
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REAL TİME PCR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 

maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 
2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale 
edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 2016/162196 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1   06800 

Çankaya/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 312 - 210 35 86 - Fax: 210 35 91 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Real Time PCR Cihazı 
b) Teslim yeri : Mol. Biyo. Biyotek. Ar-Ge Mrkz. 
c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Merkez Mühendislik Binası 1. Kat Satın Alma 

Komisyon Odası 
b) Tarihi ve saati : 31/05/2016 Salı  11:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
4.1.1. 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, 

4.1.2. 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, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu. 
4.1.4. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 
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4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek 
üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye 
sunmalıdır; 

a - İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler, 
b - İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c - İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla, 
4.2.2. İstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE 

Certificate, vb.) idareye sunacaktır. 
4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan 

sözkonusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet 
Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır. 

4.2.4. İstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broşür/dokümanları idareye sunacaktır. 
4.2.5. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik 

düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki 
yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.) 

4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir. 
7 - İhale dokümanı ODTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kampüs 

Endüstri Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki 
TR490001001537089738895002 nolu hesabına 100,00 TL (YüzTürkLirası) yatırılarak dekont 
karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 31/05/2016 Salı günü, saat 11:00’a kadar ihale dokümanının alındığı yere 
(Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’sinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 
günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Söz konusu ihale 4734 - 4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 4342/1-1 
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HAVA MOTORU YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından: 
İşin adı : 15 HP ve 20 HP Hava Motoru yedekleri alımı 4734 sayılı 

kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz 
yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2016/155745 
Dosya No : 1627046 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO: 125 ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks : 0 372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi : 
2 - İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 15 HP ve 20 HP Hava motoru yedekleri: 15 kalem 
b) Teslim yeri : TTK. Genel Müdürlüğü Makine İkmal ve Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Müdürlüğü 
Tesellüm Ambarıdır.  ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 60 takvim günü 
3 - İhalenin: 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 
ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 31.05.2016 - 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) İdari Şartnamenin 9’uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
ı) Şartnamenin 16’ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif her tip hava motoru yedekleri için toplamda en 

düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 31.05.2016 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir.  

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

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

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

maddeler uygulanır; 
13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

İlan olunur. 4326/1-1 
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ŞAŞAL KAYNAK SUYU İLE İDAREMİZE AİT BİNA VE MÜŞTEMİLATLARIN 
KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU): 
“İzmir İli Menderes İlçesi Şaşal Mahallesi Sınırları İçerisindeki 6,5 lt/sn Debisi Bulunan 

Şaşal Kaynak Suyu ile İdaremize Ait Bina ve Müştemilatların Kiraya Verilmesi” işinin, İZSU 
İhale Yönetmeliği 21.1.a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihalesi yapılacaktır. İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1 - İdarenin 
a) Adresi : Cumhuriyet Bulvarı No: 16     35250 - Konak/İZMİR 
b) Telefon ve faks numarası : 232 - 2932000 / 232 - 2932398 
c) Elektronik Posta Adresi : ihale-gsahin@izsu.gov.tr 
2 - İhale konusu işin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 6,5 Lt/Sn Debisi Bulunan Şaşal Kaynak Suyu İle 

İdaremize Ait Bina ve Müştemilatların Kiraya Verilmesi 
b) Yapılacağı yer : İzmir İli Menderes İlçesi Şaşal Mahallesindeki 509453,16 D, 

4227938,27 K (3 derecelik sisteme göre) koordinatlarındaki 
Şaşal Kaynak Suyu. 

c) Süresi : Kira süresi -5- (beş) yıldır. 
d) Tahmin Edilen Bedeli : 2.251.000,00.- TL./Yıl. (KDV hariç) 
e) Geçici Teminatı : 67.530,00.- TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : İZSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No: 16 K: 3 

Konak/İZMİR adresi Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 27/05/2016 günü saat 15:00’dir. 
c) İhalenin Usulü : Kapalı Teklif Usulü (İZSU İhale Yönetmeliği/21.1.a) 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda 

sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. 
4.1. 2016 yılında alınmış, Kanuni ikametgah belgesi verilmesi ve Türkiye’de Tebligat için 

adres gösterilmesi, 
4.2. 2016 yılı içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi verilmesi, 
4.2.1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 
4.2.2. Tüzel kişi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış tüzel kişiliğin 

sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin 
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış 
olması gerekir.) 

4.2.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin 
herbirinin (4.2.1) veya (4.2.2) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

4.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
4.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil 
gazetesi bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin 
sirkülerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri 
Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

4.3.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 
herbirinin (4.3.1) veya (4.3.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

4.4. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza 
beyannamesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekaletnamelerinin 
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış 
olması gerekir.) 

4.5. İdari şartnamede belirtilen ve örneği bulunan, geçici teminat mektubu veya geçici 
teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığını 
gösteren makbuz, 

4.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile 
noter tasdikli ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, (Pilot firmanın en çok hisseye sahip 
olması zorunludur. Ortakların hisse oranları Ortaklık Sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.) 

4.7. İdari Şartnamenin 16. Maddesinde yazılı esaslara göre ve şartname ekinde yer alan 
örneğine uygun düzenlenmiş teklif mektubu; 

4.8. İhale dosyası satın alındığına dair makbuz veya dekont, 
4.9. İhale tarihi itibariyle, idari şartnamenin 8. maddesinin H fıkrasının (veya 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının) (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) 
bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin (idari şartname ekindeki örneğine uygun) 
taahhütname. 

5 - İhale dokümanı, İZSU Genel Müdürlüğü İhaleler Şube Müdürlüğü Cumhuriyet 
Bulvarı No: 16 Kat: 3 Konak/İZMİR adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve 50,00- TL (Elli-Türk 
Lirası) karşılığı İZSU Genel Müdürlüğü Muhasebe Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No: 16 
Kat: 2 Konak/İZMİR adresinden satın alınabilir. 

6 - Teklifler, en geç ihale tarihi ve saatine kadar İZSU Genel Müdürlüğü Genel Evrak 
Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Zemin kat Konak/İZMİR adresine elden teslim 
edebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Tekliflerin, İZSU Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şube Müdürlüğü’ne ihale saatinden 
önce ulaştırılması şarttır. Her ne sebeple olursa olsun Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

8 - Tekliflerin açılma zamanı için, Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) kurumuna bağlı 
TRT-1 televizyonu saat ayarı esas alınacaktır. 

9 - İdaremiz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp-yapmamakta, 
herhangi bir aşamada iptal etmekte serbesttir. 

10 - İzsu İhale Yönetmeliği’ne www.izsu.gov.tr adresinden ulaşılabilir. 
İlan olunur. 4280/1-1 
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ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ V. KISIM I. ETAP 77,50 HA ALANINA AİT,  
YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Elazığ Organize Sanayi Bölgesi V. Kısım I. 
Etap 77,50 Ha alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların 
her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma 
usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Elazığ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 
Yazıkonak/Elazığ 

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik Şebekesi  
b) Yapılacağı yer : Elazığ 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren 

en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/04/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.  
e) Keşif Bedeli (2016 Tedaş B.F. ile) : 5.433.050 TL 
f) Geçici Teminatı : 380.313,50 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 
nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 31/05/2016 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu,  TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

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

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş 
veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya 
denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i 
oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. 
Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi 
veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 



9 Mayıs 2016 – Sayı : 29707 RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 

 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 
Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154     
1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan 
teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 
veya Elazığ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Yazıkonak/Elazığ adreslerinde görülebilir veya 
350 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 4348/2-1 



Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 9 Mayıs 2016 – Sayı : 29707 

 

ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Ankara Dökümcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Ankara Dökümcüler İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin 
tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : ASO 1. OSB Ayaş Yolu 25. Km. ASO Bulvarı No: 1/203 
ASORA Ticaret Merkezi A Blok Kat: 2 Sincan/ANKARA 

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ankara Dökümcüler İhtisas OSB I. etap 74 hektarlık 

alana ait yol, içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu 
inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : ANKARA 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile) : 15.323.700 TL 
f) Geçici Teminatı :   1.072.659 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu 
Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 26/05/2016 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

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

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale 
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 
a) İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 
b) Anahtar Teknik Personel 
İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 

1 adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar 
teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır. 
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6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 
a) İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname. 
b) Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 
İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton 

statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
İ) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 
10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

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

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 
veya Ankara Dökümcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının ASO 1. 
OSB Ayaş Yolu 25. Km. ASO Bulvarı No: 1/203 ASORA Ticaret Merkezi A Blok Kat: 2 
Sincan/ANKARA adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 4349/2-1 
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ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Iğdır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Iğdır Organize Sanayi Bölgesi II etap alanına 
ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli 
olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 
edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Ticaret ve Sanayi Odası Binası 4. Kat IĞDIR 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : YG - AG Elektrik Şebekesi 
b) Yapılacağı yer : Iğdır 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi 
yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır.  
e) Keşif Bedeli (2016 TEDAŞ B.F. ile) : 2.332.750 TL 
f) Geçici Teminatı : 163.295,50 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154  1. Kat 159 
nolu Toplantı Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 24/05/2016 - Saat: 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, T.C. kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

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

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 
yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 
sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi 
veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az %20'si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin %7'si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 
Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154     
1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan 
teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 
veya Iğdır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Ticaret ve Sanayi Odası 
Binası 4. Kat IĞDIR adreslerinde görülebilir veya 350 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. 
Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 4282/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AVUKAT ALINACAKTIR 
Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin 
Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6’ncı maddesi gereğince hazırlanan ve 
25/03/2015 tarih ve 29306 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst 
Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama 
Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 1 (bir) adet Avukat alımı yapılacaktır. 

 
Unvanı Derecesi Adedi Aranan Nitelikler 

Avukat 6 1 

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci 
maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, 
2 - Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış 
KPSSP3 puan türünden, en az 70 puan almış olmak, 
3 - Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yut dışındaki 
Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak, 
4 - Son başvuru tarihi itibariyle Avukatlık ruhsatnamesine 
sahip olmak. 

 
SINAV BAŞVURU YERİ VE TARİHLERİ 
 

Başvuru Yeri ve Tarihleri 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü 
Personel Daire Başkanlığı Avşar Yerleşkesi Onikişubat/ 
KAHRAMANMARAŞ / 09.05.2016 - 23.05.2016 

Ön Değerlendirme Sonuç 
Açıklama Tarihi 

26.05.2016 

Yazılı Sınav Yeri ve Tarihi 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü/ 
16.06.2016 Saat: 09.30 

Yazılı Sınav Sonucu 
Açıklama Tarihi 

21.06.2016 

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü 
30.06.2016 Saat: 09.30 

Sonuç Açıklama Tarihi 12.07.2016 
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1 - Başvuru Formu, (www.ksu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.) 
2 - Diploma ve mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış 

olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği) 
3 - KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 
4 - Özgeçmiş, 
5 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği. 

http://www.ksu.edu.tr/
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Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca da 
onaylanabilir. 

Not: Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından istenilen şartlardan herhangi birini 
taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları değerlendirilmeye alınmaz. 

BAŞVURU ŞARTLARI, SINAVIN ŞEKLİ, YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 
Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 09.05.2016 - 23.05.2016 tarihleri 

arasında şahsen yapılacaktır. 
Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Sınav için 

öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp 
taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul 
edilen adayların listesi Üniversitemizin www.ksu.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır. 

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı 
alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının 5 (beş) katını geçmemek üzere, bir 
sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın 
aldığı puanla aynı puana sahip adaylarda yazılı sınava çağrılacaktır.) sıralamaya giren adaylar 
Üniversitemiz internet sayfasından www.ksu.edu.tr duyurulacaktır. 

YAZILI SINAV KONULARI 
1- a) Anayasa Hukuku 
 b) Medeni Hukuk 
 c) Borçlar Hukuku 
 d) Ticaret Hukuku 
 e) Medeni Usul Hukuku 
 f) İcra ve İflas Hukuku 
 g) İdare Hukuku 
 h) İdari Yargılama Hukuku 
 i) Ceza Hukuku 
 j) Ceza Usul Hukuku 
 k) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
2 - 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili Mevzuat 
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok 

dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. (Çağrılacak olan 
son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağırılır.) Sözlü sınavda 
başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan alınması şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları 
ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması, en yüksek not alandan başlamak üzere 
belirlenir. 

SÖZLÜ SINAV KONULARI 
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

http://www.ksu.edu.tr/
http://www.ksu.edu.tr/
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e) Genel yetenek ve genel kültürü, 

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı. 
Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu 

tarafından bu fıkranın (a) bendi için 50 (elli) puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için 
10 (on)’ar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü 
sınavda başarılı sayılabilmek için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri 
puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. 

SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR 
1 - Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan 

başlamak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların 
yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi Üniversitemizin internet 
sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir. 

2 - Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından 
itibaren 6 (altı) ay süreyle geçerlidir. 

3 - Sınavda yetmiş ve üzeri puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için 
kazanılmış hak teşkil etmez. 

4 - Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. 
Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç 15 (onbeş) 
gün içinde sonuçlandırılır. 

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN 
1 - Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya 

belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları 
yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir şekilde hak talep edemez. 

2 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

ATANMA İŞLEMLERİ 
1 - Giriş sınavında başarılı olup, asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak 

bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar, 
2 - Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre 

yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple 
görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı 
sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 6 (altı) ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate 
alınarak yedek listeden atama yapılabilir. 

3 - Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları yapılmaz. Atamaları 
yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde 
mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz 
başlamayanlar atama işlemlerinden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak 
sayılmaz. 

Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 62’nci ve 63’üncü maddesi hükümleri uygulanır. 4292/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
03.04.2012 tarihinde yapılan denetimlerde, 23.11.2005 tarihli ve BAY/582 - 145/15082 

sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Noyan Bereket Dış Ticaret ve 
Pazarlama Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda; 

a) Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek 
suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi, 
18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler 
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci 
maddesinin (d) ve (f) bentlerine, 

b) Tağşişe yarayan ürün bulundurmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 
inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 
maddesinin (e) bendine, 

c) Vaziyet planına kaydettirmeden proje dışında yer altı tankı düzeneği kurarak 
kullanması suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile 
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 
11 inci maddesinin (e) bendine, 

aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 20144/637 E. No 
sayılı Kararı ile Danıştay 13. Dairesinin 19.11.2015 tarihli ve 2015/4173 E., 2015/4050 sayılı 
kararında belirtilen gerekçeler çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 
nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi gereğince 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 21.01.2016 tarih ve 6081/13 sayılı Kararı ile Şirket hakkında 
doğrudan soruşturma açılmasına karar vermiş, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince 
düzenlenen 19.02.2016 - 216 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’e 
gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata 
aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate 
alınmayacaktır. 4350/1/1-1 

————— 
Kurul’un 21.01.2016 tarihli ve 6081-101 sayılı kararı ile LPG-BAY/941 - 54/09884 sayılı 

LPG otogaz bayilik lisansı Maspet Petrol Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin, 
10.09.2015 tarihinde LPG otogaz istasyonunda Sorumlu Müdür çalıştırmadığının tespit edilmiş 
olması karşısında, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanununun 4 üncü 
maddesinin 4 üncü fıkrasının (h) bendine, 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (6) nolu bendine ve 
14 üncü maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “LPG 
Otogaz Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı 26 ncı maddesinin 1/h bendine ve 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 13 üncü 
maddesine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve 
ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun 
“Yaptırımlar” başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 
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Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca Maspet Petrol Ürünleri İnşaat Sanayi 
ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup, düzenlenen 
19.02.2016-209 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine 
rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  4350/2/1-1 

————— 
Kurul’un 11/02/2016 tarihli ve 6109-38 sayılı Kararı ile; BAY/939-82/21435 numaralı 

bayilik lisansı sahibi İrkay Petrol ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, M-11/630, 
M-11/631, M-11/632, M-11/633, M-11/634, M-11/636, M-11/637, M-11/638, B-11/639, M-
11/640 numaralı analiz raporları ile tespit edildiği üzere, ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik 
düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 
Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri 
uyarınca belirlenen 739.666,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası 
gereği 147.933,-TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
edilir.  4350/3/1-1 

————— 
Kurul’un 25/02/2016 tarihli ve 6130 - 25 sayılı Kararı ile; “Bahçelievler Mah. 102. Cadde 

No: 41/A / ISPARTA” adresinde faaliyet gösteren TSFI-006 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları 
Sertifikası sahibi Yaşam Doğalgaz Isıtma ve Soğutma Sistemleri Mühendislik Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi’nin, “Turan Mah. 112. Cad. Tokoğlu Sağlık Sitesi No: 57/8 ISPARTA” adresinde 
dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatta müdahale ederek iç tesisatta tadilat gerçekleştirmesi 
fiilinin 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi 
ile Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin “İç Tesisat Onayı ve 
İşletmeye Alınması” başlıklı 37 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği 
anlaşıldığından, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası 
uyarınca, bundan böyle anılan mevzuat hükümlerine uygun hareket etmesi için Dün-Kar İnşaat 
Taahhüt Sıhhi Tesisat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne yazılı ihtarda bulunulmasına, karar 
verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı aleyhine 60 gün içerisinde yetkili İdare Mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 4350/4/1-1 



9 Mayıs 2016 – Sayı : 29707 RESMÎ GAZETE Sayfa : 37 

 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 
Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkuller, “Etimesgut İlçesi, Yukarıyurtçu 

Mahallesi, 458 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliğine” istinaden tanzim 
edilen 85289’nolu parselasyon planı 09.05.2016 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir 
ay süreyle asılacaktır. 

İlanen duyurulur. 4386/1-1 —— • —— 
TSE Aydın Temsilciliğinden: 

NİSAN 2016 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ  
FESİH EDİLEN FİRMALAR 

 
Belge 

Konusu Belge No 
Fesih 
Tarihi Fesih Gerekçesi 

AKN TURİZM 
AKARYAKIT GIDA 

TAŞIMACILIK İNŞAAT 
SANAYİ TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ 

TS 11939 
TS 12663 09-HYB-533 27.04.2016 TALİMATA AYKIRILIK 

DEKA TURİZM 
OTELCİLİK İNŞAAT 

MÜHENDİSLİK PETROL 
SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

TS 11939 09-HYB-170 05.04.2016 VİZE 
YENİLENMEDİĞİNDEN 

 4320/1-1 —— • —— 
Türk Standardları Enstitüsünden 
Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih 

tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları 
mevcut sözleşmeleri feshedildilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir. 

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi 
olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız 
belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur. 

 

Firma Unvanı 
HYB 

Numarası 
Standard 
Kriter No Fesih Tarihi Fesih Gerekçesi 

MUSTAFA BAYRAKTAR- 
BAYRAKTAR ELEKTRONİK 46-HYB-914 

TS 10079 
TS 10956 
TS 12907 

13.04.2016 YILLIK VİZE 
YAPTIRMADIĞINDAN 

POWER ELEKTRONİK-  
LATİF BAYRAKTAR 46-HYB-859 TS 10956 

TS 12498 13.04.2016 YILLIK VİZE 
YAPTIRMADIĞINDAN 

ÖNDER İŞ-  
MAHMUT KÜÇÜKÖNDER 46-HYB-915 TS 10079 

TS 12850 13.04.2016 YILLIK VİZE 
YAPTIRMADIĞINDAN 

 4319/1-1 
————— 

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih 
tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları 
mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir. 

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi 
olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız 
belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur. 

 

Firma Unvanı HYB Numarası 
Standard/Kriter 

Numarası Fesih Tarihi Fesih Gerekçesi 

TACETTİN YILMAZ 31-HYB-240 TS 11939, 
TS 12820 21.04.2016 Firma Talebi 

BİLGİN OTO KAPORTA-
SÜLEYMAN BİLGİN 31-HYB-535 TS 8516 22.04.2016 Yıllık Vize 

Yaptırmadığından 
 4318/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yalova Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


