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        YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE

HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN

DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM

ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6412 Kabul Tarihi: 30/1/2013

MADDE 1 – 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının
Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi
ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle
eklenmiştir.

“(4) Hak sahiplerine doğrudan satılacak olan taşınmazların satış bedeli; dört yüz met-
rekareye kadar olan kısmı için rayiç bedelin yüzde ellisi, fazlası için rayiç bedelin yüzde yetmişi
üzerinden hesaplanır. Birden fazla taşınmazda hak sahibi olunması hâlinde yüzde elli satış be-
deli hesaplaması, hak sahibinin tercih edeceği sadece bir taşınmaz için uygulanır. Bir taşın-
mazdaki hak sahipliğinin devredilmesi hâlinde yüzde elli satış bedeli hesaplaması, taşınmazın
sadece dört yüz metre karesi için ve hak sahiplerinin hisselerine oranlanarak uygulanır.”

“Daha önce başvuru bedeli yatırmadan yapılan başvurular ile bundan sonra yapılacak başvu-
rular başvuru bedeli alınmaksızın geçerli kabul edilir.”

MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

3/2/2013

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

4 Şubat 2013
PAZARTESİ

Sayı : 28549



       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/7/2011 tarihli ve 28004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Hava
Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

“i) Kredi : Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Kredisini,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(2) Genel akademik not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrencilerin yarıyıl ders yü-

kü, ders programında çakışma olmaması koşuluyla ve danışmanının onayıyla 12 kredi arttırı-
labilir. Çift ana dal ve yan dal programları kapsamında alınan derslerin kredileri yarıyıl ders
yüküne dâhil değildir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Kredili ve kredisiz derslerin; zorunlu, seçmeli, ön koşullu ve ortak

zorunlu oldukları öğrenim programlarında belirtilir. Ders kredilerinin hesaplanmasında, Türkiye
Yükseköğretim Yeterlilikler çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve program bazında ön-
görülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğ-
renci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama,
proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinlik-
lerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Öğrencilerin almış oldukları sağlık raporlarının devamsızlık sürelerinden sayılma-

masında ve/veya sınav hakkı verilmesinde mazeret olarak geçerli sayılabilmesi için, söz konusu
sağlık raporunun bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış olması gerekir. Özel hekim
ve kurum raporları kabul edilmez. Öğrenciler aldıkları sağlık raporlarını, verildiği tarihten iti-
baren en geç 5 iş günü içinde, ilgili fakülte/meslek yüksekokulu/yabancı diller bölümüne bir
dilekçe ekinde teslim etmek zorundadırlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 39 – (1) Yarıyıl akademik not ortalaması ve genel akademik not ortalaması

en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılır. Herhangi bir yarıyılda en az otuz kredilik ders alan
ve başaran, yarıyıl akademik not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler şeref öğrencisi,
3.50 ve daha fazla olan öğrenciler ise yüksek şeref öğrencisi sayılır ve kendilerine durumlarını
belirten bir belge verilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendinin (3)
numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/11/2012 tarihli ve 28465 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Ha-
va Kurumu Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkra-
sının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kurucu Vakıf (HAVVAK): Türk Hava Kurumu Havacılık Vakfını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin İkinci Bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.
“Satın Alma ve İhale İşlerinde–Muayene ve Kabul İşlerinde Yetkili Organlar, Satın

Alma ve İhale Esasları, İhaleye Katılamayacak Olanlar”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“Satın alma ve ihale komisyonu-muayene ve kabul komisyonu
MADDE 6 – (1) Satın alma ve ihale komisyonu; Genel Sekreter başkanlığında, Rektör

tarafından görevlendirilen Genel Sekreter Yardımcısı, Satın Alma Müdürü, İdari İşler Müdürü
ile satın almayı talep eden ilgili birim yöneticisinden oluşur.

(2) Yapım işlerinde yukarıda belirtilen kişilere ek olarak Rektör tarafından uygun gö-
rülecek teknik elemanlar satın alma ve ihale komisyonuna dâhil edilebilir.

(3) Muayene ve Kabul Komisyonu: İşin istenilen vasıfta olduğunun tespitine yetkili
olarak Mütevelli Heyet Başkanı veya Rektör tarafından görevlendirilen en az üç üyeden oluşur.
Satın alma talep formunda yer alan işin tamamlanmasını müteakip muayene ve kabul komis-
yonu toplanır. Komisyon, işin satın alma ve ihale komisyonunun kararı doğrultusunda tamam-
landığına kanaat getirdiği takdirde kararını Mütevelli Heyet Başkanı onayına sunar. Onay gören
karar tutanağı ödemeye esas olmak üzere Satın Alma Müdürlüğüne iletilir. Kabul edilmeyen
işler yenilettirilir. Acil durumlar veya tutarı itibarıyla satın alma ve ihale komisyonuna sevk
edilmemiş işlerde ödeme yapılabilmesi için talep sahibinin, alınan malın/hizmetin uygunluğunu
kontrol edip mal ve hizmet teslim fişini onaylaması gerekir.

(4) Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Oyların eşit
olması halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur. Üniversitenin Satın alma Ko-
misyonunda görev alan üyeler, Muayene ve Kabul Komisyonunda görev alamazlar.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/7/2011 28004

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 30/11/2011 28128
2- 12/1/2012 28171
3- 7/2/2012 28197
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(6) Alımların firmalara duyurulması davetiye yolu ile yapılacaktır.”
“(7) Türk Hava Kurumu Üniversitesi, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Ka-

nununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte serbesttir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Üniversitenin Mütevelli Heyet üyeleri ile bu kişilerin eşleri, üçüncü dereceye kadar

(bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları, ortakları veya
ortağı, yöneticisi veya temsilcisi bulundukları şirketler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak alımlara; kapalı teklif, açık teklif ve doğru-
dan temin usullerinden herhangi birisi uygulanır. Bu usullerden herhangi birini seçmek satın
alma ve ihale komisyonu yetkisindedir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Bu usulde, teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa

konulduktan sonra, zarfın üzerine teklif veren firma veya şahsın ismi, teklif verdiği konu, açıkça
yazılıp zarf kapatılır. Zarfın kapanan kısmı teklif veren firma yetkilisi tarafından imzalanır.
Teklif mektubu şartnameye uygun olarak hazırlanır, şartnamede teklif mektubu ile beraber ve-
rilmesi istenen belge ve ek bilgiler varsa mutlaka verilir. Teklif mektuplarında teklif edilen fi-
yatların rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması gerekir. Teklif mektupları
teklif veren tarafından imzalanmalıdır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Acil durumlarda satın alma işlemleri, Satın Alma Müdürlüğünün yetki ve sorum-
luluğunda doğrudan yürütülür. Üniversitenin eğitim veya öğretimi aksatabileceği düşünülen
durumlar için satın alma usullerinin uygulanmasının beklenemeyeceği olaylar acil durum olarak
kabul edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Bedeline bakılmaksızın elektrik, su, doğalgaz, posta ve benzeri abonman sözleş-
mesine veya akaryakıt, köprü, vapur, feribot, tercihli yol gibi ücretleri tarifeye bağlanmış her
türlü işlerde satın alma ve ihale komisyonu kararı aranmaz. Bu işlerde ödemeler Mali İşler Mü-
dürlüğünün bilgisi dâhilinde gerçekleştirilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Müteahhidin iflası halinde sözleşme feshedilir ve Üniversitenin zarar ve ziyanı ta-
lep edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

12/11/2012 28465
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4/2/2013          KILIÇ 
Orta sayfa 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

4 Şubat 2013 
PAZARTESİ Sayı : 28549 

İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

Silivri 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2003/636 
KARAR NO : 2004/608 
Muhkem eşyayı kırarak hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar 

numarası yazılı 02/11/2004 tarihli ilamı ile 493/1 maddesi gereğince 2773.68 Adli Para cezası ile 
cezalandırılarak 647 Sayılı Yasanın 6. Maddesi. gereğince hakkında verilen ceza ertelenen 
Mangala ve Natalia’dan olma 1976 doğumlu, LOLI CRİSTİAN ADRIAN tüm aramalara rağmen 
bulunamamış, mahkememiz kararı 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, ilan olunur. 367 —— •• —— 

Reyhanlı Sulh Ceza Hakimliğinden: 
Esas No: 2012/399 
Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesince; Sanıklar MUHAMMED HABİB NURİLİSLAM, 

Nurilislam ve Sabura oğlu, 1971 doğumlu, MONIRUL İSLAM, Abed Ali ve Hazera Khoton oğlu, 
1970 doğumlu, ABDULNOR ABDULJALİL, Abduljalil ve Şahide Begüm oğlu, 1973 doğumlu, 
BORHAN UDDIN, Sarj ve Janab Begüm oğlu, 1978 doğumlu. GAFFAR ALİ KHAN, Aubali ve 
Ferodo Begüm oğlu, 1975 doğumlu, ve SHAWAHAT M D SHAWKAT, Schrajulhor ve Emine 
oğlu, 1975 doğumlu, haklarında 5682 Sayılı Pasaport Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan 
kamu davasında mahkememizin 13/01/2012 tarih ve 2012/399 Esas 2013/4 Karar tarihli ilamı ile 
sanıklar hakkında 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre atılı eylem artık suç olarak tanımlanmadığından ve 
ilgili maddede öngörülen yaptırımların idari para cezasına dönüşmesi ile Kabahat Nevinden 
eylem haline gelmekle 5326 S.K.nun 27/7. maddesi nazara alınarak CMK. NUN 223/2-A. 
MADDESİ GEREĞİNCE SANIKLARIN EYLEMLERİNİN ARTIK KANUNDA SUÇ 
OLARAK TANIMLANMAMASI SEBEBİYLE SANIKLARIN ÜZERLERİNE ATILI 
SUÇTAN AYRI AYRI BERAATLERİNE; 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması 
Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 8. inci maddeleri gereğince 
sanıkların sınır kapısından girdiği halde pasaportunu ibraz etmeyerek Türkiye Cumhuriyeti 
sınırlarına her nasılsa pasaportsuz olarak girme eyleminin işlendiği iddia edilen tarihin 
26/10/2005 olduğu ve bu kabahata ilişkin ise soruşturma zaman aşımının 26/10/2008 tarihinde 
dolduğu anlaşılmakla vaki zamanaşımına binaen İDARİ PARA CEZASI DA 
UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA, Karar verildiği, sanıkların yokluğunda verilen 
karardan sonra sanıkların yabancı uyruklu olmasından ve bu sebeple kararın sanıkların bilenen 
tüm adreslerine tebliğ edilemeyip olup ikametleri belli olmadığından 7201 sayılı yasanın 28/1 
maddesi gereğince ilanın tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde 
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 372 
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Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinden: 
ESAS NO : 2012/35 
KARAR NO : 2012/342 
DAVACI : K.H 
SANIK : KHAYALA ALIYEVA, Yusif ve Sümbül kızı, 26/06/1987 ŞERUR 

doğumlu, 
SUÇ : 5683 Sayılı Kanunun Aykırılık 
SUÇ TARİHİ : 09/2008 
SUÇ YERİ : AĞRI/DOĞUBAYAZIT 
KARAR TARİHİ : 19/12/2012 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

kanuna muhalefet suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama 
sonunda sanık hakkında neticeten idari yaptırım kararı uygulanmasına yer olmadığına kararı 
verilmiş olup sanık bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı 
maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun 
yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 287 

————— 
ESAS NO : 2012/136 
KARAR NO : 2012/343 
DAVACI : K.H 
SANIK : ELGÜN MEHRALİYEV, Fakreddin ve Halide oğlu, 15/03/1985 

NAHÇIVAN doğumlu, 
SUÇ : 5683 sayılı Kanuna Aykırılık 
SUÇ TARİHİ : 26/03/2009 
SUÇ YERİ : AĞRI/DOĞUBAYAZIT 
KARAR TARİHİ : 19/12/2012 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

kanuna muhalefet suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama 
sonunda sanık hakkında neticeten idari yaptırım kararı uygulanmasına yer olmadığına kararı 
verilmiş olup sanık bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı 
maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun 
yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 288 

————— 
ESAS NO : 2012/128 
KARAR NO : 2012/344 
SANIK : TALAT HEYDAROV, Ezizağa ve Toyhanım oğlu, 17/08/1980 

ASTARA doğumlu, 
SUÇ : 5683 Sayılı Kanunun Aykırılık 
SUÇ TARİHİ : 04/11/2009 
SUÇ YERİ : DOĞUBAYAZIT 
KARAR TARİHİ : 19/12/2012 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

kanuna muhalefet suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama 
sonunda sanık hakkında neticeten idari yaptırım kararı uygulanmasına yer olmadığına kararı 
verilmiş olup sanık bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı 
maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun 
yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 289 



4 Şubat 2013 – Sayı : 28549 RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 

 

Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2012/286 
Karar No : 2012/406 
Davacı : K.H. 
Sanık : ELDANIZ SAHHBAZOV, Settar ve Nargile oğlu, 13/03/1980 ŞERUR 

doğumlu, 
Suç : 5683 sayılı Kanuna Aykırılık 
Suç Tarihi : 07/2005 
Suç Yeri : AĞRI/DOĞUBAYAZIT 
Karar Tarihi : 27/12/2012 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

kanuna muhalefet suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama 
sonunda sanık hakkında neticeten idari yaptırım kararı uygulanmasına yer olmadığına kararı 
verilmiş olup sanık bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı 
maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun 
yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 397 

————— 
Esas No : 2012/285 
Karar No : 2012/405 
Davacı : K.H. 
Sanık : LAMİYA JAFAROVA, Firudun ve Aıda kızı, 10/06/1986 ŞERUR 

doğumlu, 
Suç : 5683 sayılı Kanuna Aykırılık 
Suç Tarihi : 10/2005 
Suç Yeri : AĞRI/DOĞUBAYAZIT 
Karar Tarihi : 27/12/2012 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

kanuna muhalefet suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama 
sonunda sanık hakkında neticeten idari yaptırım kararı uygulanmasına yer olmadığına kararı 
verilmiş olup sanık bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı 
maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun 
yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 396 

————— 
Esas No : 2012/284 
Karar No : 2012/383 
Davacı : K.H. 
Sanık : GUNDUZ EYVAZOV, Ali ve Sarıgül oğlu, 09/12/1983 BABEK 

doğumlu, 
Suç : 5683 sayılı Kanuna Aykırılık 
Suç Tarihi : 28/10/2010 
Suç Yeri : DOĞUBAYAZIT 
Karar Tarihi : 25/12/2012 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

kanuna muhalefet suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama 
sonunda sanık hakkında neticeten idari yaptırım kararı uygulanmasına yer olmadığına kararı 
verilmiş olup sanık bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı 
maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun 
yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 395 
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Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2012/92 
Karar No : 2012/374 
Davacı : K.H. 
Sanık : ZAFAR JUMAYEV, Beşim ve Aytöre oğlu, 1979 CHARJEW doğumlu, 
Suç : 5683 sayılı Kanuna Aykırılık 
Suç Tarihi : 08/01/2012 
Suç Yeri : DOĞUBAYAZIT 
Karar Tarihi : 24/12/2012 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

kanuna muhalefet suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama 
sonunda sanık hakkında neticeten 2.000,00 TL idari para cezası kararı verilmiş olup sanık 
bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan 
suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı 
takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 391 

————— 
Esas No : 2012/402 
Karar No : 2012/389 
Davacı : K.H. 
Sanık : EREŞGÜL HUDAYBERGENOWA, Selim ve Kamar kızı, 26/05/1963 

TÜRKMENİSTAN doğumlu, 
Suç : 5683 sayılı Kanuna Aykırılık 
Suç Tarihi : 16/02/2008 
Suç Yeri : DOĞUBAYAZIT 
Karar Tarihi : 26/12/2012 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

kanuna muhalefet suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama 
sonunda sanık hakkında neticeten idari yaptırım kararı uygulanmasına yer olmadığına kararı 
verilmiş olup sanık bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı 
maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun 
yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 390 

————— 
Esas No : 2012/295 
Karar No : 2012/409 
Davacı : K.H. 
Sanık : VAFA QASİMOVA, İsa ve Rena kızı, 1982 doğumlu, 
Suç : 5683 sayılı Kanuna Aykırılık 
Suç Tarihi : 11/2005 
Suç Yeri : AĞRI/DOĞUBAYAZIT 
Karar Tarihi : 27/12/2012 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

kanuna muhalefet suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama 
sonunda sanık hakkında neticeten idari yaptırım kararı uygulanmasına yer olmadığına kararı 
verilmiş olup sanık bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı 
maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun 
yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 389 
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Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2012/291 
Karar No : 2012/380 
Davacı : K.H. 
Sanık : AGAJAN KURBANOV, Kalmurat ve Gülsere oğlu, 17/03/1979 LEBAP 

doğumlu, 
Suç : 5683 sayılı Kanuna Aykırılık 
Suç Tarihi : 23/05/2012 
Suç Yeri : DOĞUBAYAZIT 
Karar Tarihi : 25/12/2012 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

kanuna muhalefet suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama 
sonunda sanık hakkında neticeten 2.000,00 TL idari para cezası kararı verilmiş olup sanık 
bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan 
suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı 
takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 388 

————— 
Esas No : 2012/134 
Karar No : 2012/403 
Davacı : K.H. 
Sanık : ŞAHMAR ABBASOV, Ali ve Gülare oğlu, 16/03/1983 ŞERUR doğumlu, 
Suç : 5683 sayılı Kanuna Aykırılık 
Suç Tarihi : 14/05/2008 
Suç Yeri : AĞRI/DOĞUBAYAZIT 
Karar Tarihi : 27/12/2012 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

kanuna muhalefet suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama 
sonunda sanık hakkında neticeten idari yaptırım kararı uygulanmasına yer olmadığına kararı 
verilmiş olup sanık bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı 
maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun 
yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 387 

————— 
Esas No : 2009/53 
Karar No : 2012/381 
Davacı : K.H. 
Sanık : ZIAUDIN NOURALI, Mahammed Ali ve Menume oğlu, 21/03/1975 

İRAN doğumlu, 
Suç : 5683 sayılı Kanuna Aykırılık 
Suç Tarihi : 11/11/2008 
Suç Yeri : DOĞUBAYAZIT 
Karar Tarihi : 25/12/2012 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

kanuna muhalefet suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama 
sonunda sanık hakkında neticeten idari yaptırım kararı uygulanmasına yer olmadığına kararı 
verilmiş olup sanık bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı 
maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun 
yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 386 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Hizmet Alımı açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K. 2  
  Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05  Faks: (0344) 524 22 02 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsın@euas.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin ve malın   
A - a) Dosya No : 2013/01 
b) Niteliği, türü ve miktarı : Santralımız Dış Tesis Bakım Servisi Kül Kömür 

Sistemine Ait Mekanik ve Bant Vulkanize 
İşlerinin 1 Yıl Süreyle Yapılması 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 
Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Şartname bedeli : 100,00.-TL 
e) İhale tarihi ve saati : 20.02.2013      Saat: 14.00 
3 - İhalenin   
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü/AFŞİN 
b) Şartname bedelinin yatırılacak yer : Vakıfbank Afşin Şb.: TR87 0001 5001 58 00728 

775 72 71  Afşin Ziraat Bankası Şb.: 
TR170001000390377120435440 no’lu hesaba 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. 

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 
6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler belirtilen tarihte saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyat olarak vereceklerdir. 
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü  

olmalıdır. 
11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 
doğrultusunda yapılacaktır. 

Duyurulur. 722/1-1 
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1 SET YÜKSEK PERFORMANSLI HESAPLAMA (YPH) AMAÇLI  
BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 1 Set Yüksek Performanslı Hesaplama (YPH) 

Amaçlı Bilgisayar alımı 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* : 2013/12821 
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 : 1 Set Yüksek Performanslı Hesaplama (YPH) 

Amaçlı Bilgisayar 
b) Teslim yeri : Deniz Bilimleri Enstitü Müdürlüğü 
c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 45 takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Merkez Mühendislik Binası 1. Kat Satın Alma 

Komisyon Odası 
b) Tarihi ve saati : 20/02/2013 - 11:00 Çarşamba 
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, 
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4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler 

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, TÜV. 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 
60,00 TL (AltmışTürkLirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 20/02/2013 Çarşamba 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. 902/1-1 
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I NO.LU KÖMÜR PARK MAKİNASI REHABİLİTASYONU İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden: 
I NO.LU KÖMÜR PARK MAKİNASI REHABİLİTASYONU İŞİ 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununun 3-g maddesi gereğince EÜAŞ İhale ve Satın Alma Yönetmeliği hususları 
doğrultusunda açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/9124 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Karıncalı Beldesi Orhaneli/BURSA 
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0. 224. 873 73 47-48-49 Faks: 0.224. 873 73 46 
c) Elektronik posta adresi  : orhaneli@euas.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : www.euas.gov.tr 
2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 No.lu Kömür Park Makinası Rehabilitasyonu İşi   
b) Teslim [yeri] : EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü  
c) Teslim [tarihi] : İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip 

250 takvim günüdür. Şartnamede belirtilen tüm 
malzemelerin EÜAŞ’a teslimi, malzeme 
analizlerinin yapılıp malzeme teslim tesellüm 
hazırlanmasından sonra işin süresi 2013 
revizyonuna kadar durdurulacaktır. 2013 
revizyonunun başlaması ile işin süresi tekrar 
başlatılacaktır. Şartnamede tarifi yapılan tüm işler 
250 takvim günü içerisinde bitirilmesi 
gerekmektedir. Gecikilen her gün için günlük ceza 
uygulanacaktır. İşletme Müdürlüğü ulusal elektrik 
enerjisi arz talep dengesi vb. nedenlerden dolayı 
firmaya 2013 yılında yer teslimi yapamaması 
durumunda, firma İşletme Müdürlüğünün 2014 
yılı revizyon çalışmalarını bekleyecek ve hiçbir 
hak iddia etmeyecektir  

3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Termik Santrali İşletme Müdürlüğü İhale 

Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 12.02.2013 Salı Günü Saat 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

elektronik posta adresi, 
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası 

belgesi, 
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, 
4.1.4. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.6. Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı 
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
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4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 
ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.9. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Son beş yıl içinde kesin kabul işlemi tamamlanan yurt içinde ve yurt dışında kamu 

veya özel sektöre bedel bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer 
işlere ait teklif edilen tutarın %25’si tutarında iş deneyim belgesini tekliflerinde sunacaktır iş 
bitirme belgesi olmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.3.2. ISO 9001Belgesi  
İstekliler enerji veya maden sektörü için tesis, sistem kurulumu imalat ve montaj 

yaptıklarını veya termik santraller ve kömür tesislerinde mekanik bakım onarım hizmetleri 
verdiklerini gösteren ISO 9001 Kalite Belgesini teklif ekinde sunacaklardır. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
4.4.1. Enerji santralleri, demir çelik fabrikaları, taş ve maden ocakları veya ağır sanayi 

kuruluşlarında gerçekleştirilen ray üzeri maden sahaları sevk ve stok makinelerinin mekanik 
bakım onarım işleri veya enerji santrallerinde tesis kurulumu, makine-ekipman montaj-demontaj 
işleri veya ray üzeri kömür saha sevk makinelerinin dönüş dişlisi değişimi işleri ihalede benzer iş 
olarak kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılabilir. İsteklilerin 

yerli istekli olunduğuna ilişkin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen 
belgeleri teklifleri dahilinde sunmaları gerekir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Türk Lirası) karşılığı 

EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00 TL (Türk Lirası) doküman bedelini EÜAŞ 
ORHANELİ TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ 
VEZNESİ VEYA HALKBANKASI ORHANELİ ŞUBESİ NEZDİNDEKİ TR52 0001 2009 2870 
0013 0000 04 IBAN NO.LU MÜDÜRİYET HESABINA yatırmak zorundadır. Posta yoluyla 
ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale 
dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer 
alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek 
zorundadır. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme 

Müdürlüğü Muhaberat Servisi Orhaneli BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, hizmet kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet kalemi miktarı ile bu 
hizmet kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilemez. 

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

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 789/1-1 
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KAROTLU MADEN SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Karotlu Maden Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/12651 
1 - İdarenin 
a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire 

Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 
No:139 Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 – 0 312 285 58 14 
c) Elektronik posta adresi : mta@mta.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 

I. BÖLGE: 
6.500 Mt Niğde-Merkez-Kitreli, 
                Niğde-Çamardı-Bereketli, 
                Niğde-Çamardı-Kavaklıoğlu, 
                Kayseri-Yeşilhisar-Kovalı Karotlu Maden 
                Sondajı, 

V. BÖLGE: 
3.000 Mt Balıkesir-Burhaniye-Aktaşlar Sırtı, 
                Manisa-Soma-Üçortaklar ve Ada Tepe, 
                Çanakkale-Ezine-Kızıltepe Karotlu Maden 
                Sondajı, 

II. BÖLGE: 
11.500 Mt Kahramanmaraş-Göksun-Büyükkızılcık, 
                  Kahramanmaraş-Afşin-Kayışındere 
                  Karotlu Maden Sondajı, 

VI. BÖLGE: 
6.000 Mt Çorum-Kargı-Çobanlar, 
                Sinop-Durağan-Çayağzı, 
                Çorum-Oğuzlar-Çiğdemlik, 
                Çorum-Oğuzlar-Çiğdemlik, 
                Çorum-Osmancık-Şeyh Köyü, 
                Çorum-Osmancık-Şeyh Köyü, 
                Kastamonu-Taşköprü-Say Yayla, 
                Kastamonu-Taşköprü-Zeybek Karotlu Maden 
                Sondajı, 

III. BÖLGE: 
5.000 Mt Erzurum-Tortum-Suyatağı, 
                Trabzon-Of-Erenköy, 
                Trabzon-Sürmene-Aksu Köyü Karotlu 
                Maden Sondajı, 

VII. BÖLGE: 
6.600 Mt Konya-Ereğli-Yeniköy, 
                Konya-Karapınar-Kayalı Karotlu Maden 
                Sondajı, 

IV. BÖLGE: 
12.000 Mt Sivas-Divriği-Güneş, 
                  Sivas-Divriği-Güneş-Ağpınardere, 
                  Sivas-Divriği-Yellice, 
                  Sivas-Divriği-Tekke, 
                  Sivas-Divriği-Karaağaçlı, 
                  Sivas-Divriği-Dumluca, 
                  Malatya-Kuluncak, Yeşilyurt-Sofular 
                   (Arıkdamı)-Başören, Şerefhan Karotlu 
                  Maden Sondajı, 

 

olmak üzere toplam 50.600 Metre. 
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b) Yapılacağı yer : (a) bendinde belirtilen 7 (yedi) bölgede yapılacaktır. 
c) İşin süresi : I BÖLGE; Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine 

veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, en az 3 (üç) makine, II. BÖLGE ve VI. 
BÖLGE Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 
adrese tebliğinden) itibaren, en az 4 (dört) er makine, III. BÖLGE, V. BÖLGE ve VII. BÖLGE 
Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese 
tebliğinden) itibaren, en az 2 (iki) şer makine ve IV BÖLGE; Sözleşmenin imzalandığı tarihten 
(yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, en az 5 (beş) 
makine ile 20 (yirmi) takvim günü içinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanacak (bu süre içinde 
her bölge için istenen sayıda makinaların işe başlamış ve faal olması zorunludur) olup, işin süresi 
işe başlama (İşe başlama tarihi her bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihidir) 
tarihinden itibaren I. Bölge 120 (yüzyirmi), II. Bölge 150 (yüzelli), III. Bölge 110 (yüzon), IV. 
Bölge 180 (yüzseksen), V. Bölge 90 (doksan), VI Bölge 140 (yüzkırk) ve VII Bölge 150 (yüzelli) 
takvim günü, 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Uzaktan Algılama Koordinatörlüğü 

Toplantı Salonu. 
b) Tarihi ve saati : 20/02/2013 - 10:30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. 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, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 
mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini 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 
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muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye 
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Her türlü Karotlu Maden ve Kırıntılı Maden Sondaj işleri benzer iş olarak kabul 

edilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00.- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 
kısmi teklif verilebilir. 

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

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 844/1/1-1 
————— 

LİNYİT KÖMÜRÜ ARAMA AMAÇLI SONDAJ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
Linyit Kömürü Arama Amaçlı Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/12660 
1 - İdarenin 
a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire 

Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 
No:139 Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 – 0 312 285 58 14 
c) Elektronik posta adresi  : mta@mta.gov.tr 
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ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 
I. BÖLGE 
6.600 Mt. Eskişehir - Alpu - Beylikova - Mihalıçcık - Sivrihisar’da Karotlu Linyit 

Sondajı, 
5.400 Mt. Eskişehir - Alpu - Beylikova - Mihalıçcık - Sivrihisar’da Kırıntılı Linyit 

Sondajı, 
(Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) 
II. BÖLGE 
4.000 Mt. Denizli - Çardak’ta Karotlu Linyit Sondajı, 
5.000 Mt. Denizli - Çardak’ta Kırıntılı Linyit Sondajı, 
(Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) olmak üzere toplam 21.000 

Metre. 
b) Yapılacağı yer : (a) bendinde belirtilen 2 (iki) bölgede yapılacaktır. 
c) İşin süresi : I. ve II. BÖLGELER; Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin 

kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, 15 (onbeş) takvim günü 
içinde, her bölge için en az 3 (üç) er adet Wire-Line sistemli çalışan sondaj makinası ile işyeri 
teslimi yapılarak işe başlanacaktır (işe başlama tarihinde üçer adet makinenin de aynı anda işe 
başlamış ve faal olması zorunludur). işin süresi işe başlama (İşe başlama tarihi her bölge 
kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihi) tarihinden itibaren I. Bölge: 240 (ikiyüzkırk) ve 
II. Bölge: 180 (yüzseksen) takvim günü. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Uzaktan Algılama Koordinatörlüğü 

Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 20/02/2013 - 11:30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. 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, 
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 
mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini 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, standart forma uygun 
belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye 
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1 Her türlü Karotlu ve Kırıntılı Linyit Sondajı veya Karotlu ve Kırıntılı Maden Sondaj 

işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150,00.- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 
kısmi teklif verilebilir. 

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

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 844/2/1-1 
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MUHTELİF EBAT VE KALİTEDE ÇELİK BORU SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından: 
Muhtelif ebat ve kalitede Çelik Boru alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2013/12170 
1 - İdarenin   
a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikası 

Müdürlüğü 
b) Adresi : Ayaş Yolu, 18. Km. 06930 Etimesgut/ANKARA 
c) Telefon ve faks numarası : 0.312.244 90 55(15 Hat)/2774 - 0.312.243 14 47 
d) Elektronik posta adresi : fguven@turkseker.gov.tr  
2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif ebat ve kalitede 73.000 Mt. Çelik Boru  

 
Sıra No Malzemenin Adı ve Özelliği Miktarı 

  1 Boru Ø30 x 3,6 x 6.000 mm. 
TS EN 10216-2 St.35.8 III 

2.000 Mt. 

  2 Boru Ø31,8 x 3,6 x 6.000 mm. 
TS EN 10216-2 St.35.8-III 

11.000 Mt. 

  3 Boru Ø33,7 x 4 x 6.000 mm. 
TS EN 10216-2 16Mo3 

3.000 Mt. 

  4 Boru Ø33,7 x 4 x 6.500 mm. 
TS EN 10216-2 16Mo3 

2.500 Mt. 

  5 Boru Ø38 x 3,6 x 6.000 mm. 
TS EN 10216-2 16Mo3 

12.500 Mt. 

  6 Boru Ø38 x 3,2 x 6.000 mm. 
TS EN 10216-2 St.35.8 III 

5.000 Mt. 

  7 Boru Ø42,4 x 3,2 x 6.000 mm. 
TS EN 10216-2 St.35.8 

4.000 Mt. 

  8 Boru Ø42,4 x 3,2 x 6.000 mm. 
TS EN 10216-2 16Mo3 

2.000 Mt. 

  9 Boru Ø44,5 x 4 x 6.000 mm. 
TS EN 10216-2 16Mo3 

2.500 Mt. 

10 Boru Ø57 x 4,5 x 6.000 mm. 
TS EN 10216-2 St.35.8-III 

10.000 Mt. 

11 Boru Ø57 x 4,5 x 7.500 mm. 
TS EN 10216-2 St.35.8-III  

5.000 Mt. 

12 Boru Ø57 x 4,5 x 6.000 mm. 
TS EN 10216-2 16 Mo3 

4.000 Mt. 

13 Boru Ø76,1 x 5 x 6.500 mm. 
TS EN 10216-2 16Mo3 

500 Mt. 

14 Boru Ø88,9 x 4 x 6.500 mm. 
TS EN 10216-2 16Mo3 

1.000 Mt. 

15 Boru Ø101,6 x 3,6 x 6.000 mm. 
TS EN 10216-2 St.35.8 III 

4.000 Mt. 

16 Boru Ø101,6 x 3,6 x 6.500 mm. 
TS EN 10216-2 St.35.8 III 

1.000 Mt. 

17 Boru Ø101,6 x 4 x 6.500 mm. 
TS EN 10216-2 St.35.8 III 

3.000 Mt. 
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b) Teslim yeri : Ankara Makina Fabrikası-Malzeme Ambarı  
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 90(doksan) 

takvim günü içinde teslim edilecektir.  
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Ankara Makina Fabrikası-Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 18/2/2013 Pazartesi günü, saat 14.00 
4 - İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler İdari Şartnamenin 7 nci maddesinde 

belirtilmiştir. 
5 - İhale bu şartnamedeki katılma şartlarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
6 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası'nın yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve 

100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, 18/2/2013 Pazartesi günü, saat 14.00'a kadar Ankara Makina Fabrikası 
Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu 
tutulmayacaktır. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 (yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi 
belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

11 - İş bu şartname konusu mal alımı; ceza ve yasaklama maddeleri hariç 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir. İhale, 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 831/1-1 —— • —— 
MUHTELİF MODEL UÇAK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 
1. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 8 kalem muhtelif model uçak 

malzemelerinin alımı 18 Şubat 2013 Pazartesi günü saat: 15.30’da teklif alma usulüyle ihale 
edilecektir. 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 
saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 
İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 20,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin 
edebilirler. 

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
Bilgi Tel  : (0 312) 310 48 40 / 263-274-363 842/1-1 

—— •• —— 
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili 

yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 
Başvurular “Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri”ne göre 

değerlendirilecektir. Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların dilekçeleri dikkate 
alınmayacaktır. (Bakınız: http://vww.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanma-
olcutleri) Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. 

Doçent kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların 
Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. 

Başvuruda istenilen belgeler Mersin Üniversitesi’nin web sayfasında 
(http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) bulunan 
"Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri” başlığı altında yer almaktadır. Bu belgelerin 
Doçentlik için 4 (Dört) takım olarak hazırlanması ve Personel Daire Başkanlığına şahsen 
başvurulması gerekmektedir. 

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 
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BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI UNVAN DERECE ADET 
Fen Edebiyat Fakültesi     
 Biyoloji Biyoloji Doçent 2 1 
 Matematik Matematik Doçent 2 1 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi     
 Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Doçent 1 1 
 İktisat İktisat Doçent 2 1 

 816/1-1 —— • —— 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Türkiye Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler Eğitim, Kültür, Sağlık 

Vakfı.(TÜZYEKSAV) 
VAKFEDENLER: Erdal KİZİROĞLU, Yasemin KİZİROĞLU, Erdoğan KİZİROĞLU, 

Gönül GÜREL, Savaş KİZİR. 
VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.12.2012 tarih ve E: 2012/622, K: 2012/575 
sayılı kararı, 

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO’SU: Ankara 50. 
Noterliğince düzenlenen 06.11.2012 tarih ve 17511 sayılı vakıf senedi.  

VAKFIN AMACI: Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuk ve gençlerin eğitimlerine ve 
gelişimlerine katkıda bulunmak, okullarında sosyal çevrelerinde bilimsel sanatsal sosyal ve 
kültürel çalışmalarını desteklemek. Türk eğitim ve öğretimine katkıda bulunmak, yurtiçinde ve 
yurtdışında her türlü eğitim kurumu, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim, ileri teknoloji 
enstitüsü, üniversite ve gerek görülen enstitüler açmak ve desteklemek, yurt içinde ve dışında 
sağlık işletmeleri kurmak, çalıştırmak. Yurt içinde ve yurt dışında ülkenin kalkınması ve 
tanıtılmasını sağlamak amacıyla her türlü bilimsel, sanatsal, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık 
çalışmaları yapmak, yapan kişi, kurum ve kuruluşları desteklemek. Ülkemiz kültür varlıklarının 
ve değerlerinin, yöresel el sanatlarının yaygınlaştırması tanıtılması geliştirilmesi için projeler ve 
etkinlikler düzenlemektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 50.000.-TL.(Ellibin Türk Lirasıdır.) 
VAKFIN ORGANLARI : Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 894/1-1 ————— 
VAKFIN ADI: Nallıhan Kalkınma Vakfı (NAKAV) 
VAKFEDENLER: İsmail Altan Demirayak, Şefik Türk, Ertunç Güngör, Gökhan Arıcı, 

Ahmet Tunar, Ekrem Ekici, Hatice Gürelli, Berat Berna Helvacı, Münür Delikkulak, Bedriye 
Sürücü, Seyfettin Toraman  

VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE 

NOSU: Nallıhan Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/01/2013 tarihli tavzih kararı ile 17/01/2013 
tarih ve E:2012/176, K:2013/3 sayılı kararı. 

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NOSU: Nallıhan 
Noterliğince düzenlenen 26/12/2012 tarih 4372 yevmiye nolu kuruluş senedi. 

VAKFIN AMACI: Nallıhan İlçesinin sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda kalkınmasını 
sağlamak; kalkınmayı hızlandıracak şekilde tarım, hayvancılık, turizm ve eğitim sektörlerinde 
tedbirler almak, yatırım yapmak, yatırımcıları teşvik etmek ve desteklemek, tarımsal kalkınma 
kooperatifleri başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ile Nallıhan Ziraat Odası ile işbirliğini 
sağlamak, bu doğrultuda faaliyette bulunan tüzel kişiliğe sahip örgütlenmeleri desteklemek, çiftçi 
ve tarımsal üreticiler ile kadınların desteklenmesini sağlamak, Nallıhan İlçesinin kalkınmasını 
sağlayacak her türlü sosyal ve ekonomik girişimde bulunmak ve mevcut girişimlere katkı 
sağlamaktır.  

VAKFIN MALVARLIĞI: 60.000-TL. Nakit 
VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu  
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 895/1-1 ————— 

Kestel Belediyesi Belde İmar ve Yardımlaşma Hizmet Vakfı, Alanya 4. Asliye 
Hukuk Mahkemesinin 19/12/2012 tarihinde kesinleşen, 12/10/2012 tarih, E: 2011/253, K: 
2012/812 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 896/1-1 
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Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 
Belediye Meclisimizin 09/11/2012 tarih ve 550 sayılı kararı ile uygun görülen Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2013 tarih ve 55 sayılı kararı ile tadilen onanan 
“Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi imarın 47331 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi”, 

Belediye Meclisimizin 09/11/2012 tarih ve 537 sayılı kararı ile uygun görülen Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2013 tarih ve 59 sayılı kararı ile tadilen onanan 
“Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi imarın 47300 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi”, 

Belediye Meclisimizin 09/11/2012 tarih ve 545 sayılı kararı ile uygun görülen Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2013 tarih ve 38 sayılı kararı ile tadilen onanan 
“Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi imarın 46765 ada 2 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi”, 

Belediye Meclisimizin 09/11/2012 tarih ve 563 sayılı kararı ile uygun görülen Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2013 tarih ve 53 sayılı kararı ile tadilen onanan 
“Etimesgut İlçesi, Ayyıldız Mahallesi imarın 45968 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi”, 

Belediye Meclisimizin 09/11/2012 tarih ve 561 sayılı kararı ile uygun görülen Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2013 tarih ve 27 sayılı kararı ile tadilen onanan 
“Etimesgut İlçesi, Ayyıldız Mahallesi imarın 45940 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi”, 

Belediye Meclisimizin 09/11/2012 tarih ve 567 sayılı kararı ile uygun görülen Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2013 tarih ve 57 sayılı kararı ile tadilen onanan 
“Etimesgut İlçesi, Piyade Mahallesi imarın 46033 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi”, 

Belediye Meclisimizin 09/11/2012 tarih ve 585 sayılı kararı ile uygun görülen Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2013 tarih ve 43 sayılı kararı ile tadilen onanan 
“Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi imarın 46841 ada 2 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi”, 

Belediye Meclisimizin 09/11/2012 tarih ve 574 sayılı kararı ile uygun görülen Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2013 tarih ve 35 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 
İlçesi, Elvan Mahallesi imarın 46027 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı Değişikliği Teklifi”, 

Belediye Meclisimizin 09/11/2012 tarih ve 552 sayılı kararı ile uygun görülen Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2013 tarih ve 40 sayılı kararı ile tadilen onanan 
“Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi imarın 47329 ada 2 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi”, 

Belediye Meclisimizin 09/11/2012 tarih ve 549 sayılı kararı ile uygun görülen Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2013 tarih ve 61 sayılı kararı ile tadilen onanan 
“Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi imarın 46728 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi”, 
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Belediye Meclisimizin 09/11/2012 tarih ve 575 sayılı kararı ile uygun görülen Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2013 tarih ve 33 sayılı kararı ile tadilen onanan 
“Etimesgut İlçesi, Elvan Mahallesi imarın 46007 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi”, 

Belediye Meclisimizin 09/11/2012 tarih ve 571 sayılı kararı ile uygun görülen Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2013 tarih ve 44 sayılı kararı ile tadilen onanan 
“Etimesgut İlçesi, Süvari Mahallesi imarın 46077 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi”, 

Belediye Meclisimizin 09/11/2012 tarih ve 560 sayılı kararı ile uygun görülen Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2013 tarih ve 60 sayılı kararı ile tadilen onanan 
“Etimesgut İlçesi, Ayyıldız Mahallesi imarın 45988 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi” 04/02/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna 
asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 826/1-1 
————— 

Belediye Meclisimizin 09/11/2012 tarih ve 568 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2013 tarih ve 37 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 
İlçesi,  Süvari Mahallesi, imarın 46084 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı Değişikliği Teklifi” , 

 Belediye Meclisimizin 09/11/2012 tarih ve 573 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/01/2013 tarih ve 74 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 
İlçesi,  Süvari Mahallesi, imarın 460814 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı Değişikliği Teklifi” , 

Belediye Meclisimizin 09/11/2012 tarih ve 557 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2013 tarih ve 42sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi,  
Ayyıldız Mahallesi, imarın 45987 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı Değişikliği Teklifi” , 

Belediye Meclisimizin 09/11/2012 tarih ve 564 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2013 tarih ve 54 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 
İlçesi,  Ayyıldız Mahallesi, imarın 45971 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı Değişikliği Teklifi” , 

Belediye Meclisimizin 09/11/2012 tarih ve 584 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2013 tarih ve 49 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 
İlçesi,  Ahimesut Mahallesi, imarın 48815 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı Değişikliği Teklifi” 04/02/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 825/1-1 
————— 

Belediye Meclisimizin 03/01/2013 tarih ve 24 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2013 tarih ve 171 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 
İlçesi,  Tunahan Mahallesi, İmarın 46530 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı Değişikliği Teklifi” 04/02/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 824/1-1 
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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

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
6412 Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına

Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye
Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türk Hava Kurumu Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

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. 
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