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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

SÜRESİYLE SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –  25/7/2003 tarihli ve 25179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İz-

zet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına

İlişkin Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 13 – Öğrenciler ara sınav ve çalışmalardan başka bir de dönem sonu sınavına

tabi tutulurlar her dönemde en az bir ara sınav yapılması zorunludur. Ara sınav tarihleri bölüm

başkanlıklarınca dönemin ilk ayı içinde ilan edilir. Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler bölüm

başkanı onayı ile gerçekleşir. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlen-

meksizin yapılabilir. Dönem sonu sınavları fakülte/yüksekokul tarafından saptanan ve ilan edi-

len yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem içinde yapılan sınavlar ile dönem sonu sınav-

larından aldıkları notlar, sınav tarihinden itibaren bir hafta içerisinde öğrencilere duyurulur.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Bir öğrenciye verilecek dönem sonu ders başarı notu, dönem içi ve dönem sonu sınav sonuçları

ile dönem içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tara-

fından takdir olunur.

Bir dersin ara sınavına ya da dönem sonu sınavına mazereti nedeniyle giremeyen öğ-

renci, ilgili bölüm başkanlığınca mazeretinin uygun görülmesi halinde mazeret sınavına alınır.

Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senato kararları ve

diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Ara sınav ve/veya dönem sonu sınavı gerektirmeyen dersler ilgili bölümce saptanarak

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Bu durumda, dönem sonu ders notu öğrencinin dö-

nem içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir.

Değerlendirmeye ilişkin esaslar ilgili bölüm başkanlığınca belirlenir ve dönem başında

öğrencilere duyurulur.

Dönem sonu notları akademik takvimde belirlenen süre de Öğrenci İşleri Daire Baş-

kanlığına iletilir. Dönem sonu ders notu bölüm başkanlıklarınca Öğrenci İşleri Daire Başkan-

lığına verildiği anda kesinleşir.

Sınav evrakının saklanması, ilgili fakülte/yüksekokul tarafından sağlanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –  29/5/2008 tarihli ve 26890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İz-

zet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarından başka, ya-

rıyıl sonu sınavına ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Yarıyıl sonu
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sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ve EADB tarafından tespit edilen ve duyu-

rulan yer ve zamanlarda yapılır. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu; ara sınavlar, yarıyıl

sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve

derse devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından verilir. EADB tarafından haklı

ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava giremeyen öğrenciye mazeret sınavı hakkı ve-

rilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE 

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –  25/7/2003 tarihli ve 25179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İz-

zet Baysal Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin

ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitim-öğretim süresince öğrencilerin katılacakları sınavlar; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları

ve mazeret sınavları adlarıyla düzenlenen sınavlardır.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/5/2008 26890

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 27/6/2010 27624

2- 10/3/2011 27870

3- 24/12/2012 28507
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 16 – Yarıyıl sonu sınav programları akademik takvimde gösterilen tarih ara-

lığında, ilgili bölüm başkanlıklarınca hazırlanıp Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün onayı

alındıktan sonra, sınavların başlamasından en az on beş gün önce ilan edilir. Öğrencinin bir

dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için o derse kayıtlı olması ve devam koşulunu yerine

getirmiş olması zorunludur.

Bir dersin başarı notu; öğrencinin o dersin ara sınavlarından aldığı notların ortalamasının

% 30’u ile dönem sonu sınavının % 70’i toplanarak bulunan nottur. Öğrencinin bir dersten başarılı

sayılabilmesi için ders başarı notunun yüz tam not üzerinden en az elli beş olması zorunludur.

Dönem içi çalışmalardan alınan notların başarı notunu hangi oranda etkileyeceği, ilgili ders so-

rumlularının bölüm başkanlığı aracılığı ile Müdürlüğe sunulan önerileri ve Meslek Yüksekokulu

Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve en geç yarıyılın beşinci haftası içinde duyurulur.

Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı kâğıtları ve sınav sonuçları; ilgili öğretim sorumlula-

rınca, sınav tarihinden sonraki en geç on gün içinde bölüm başkanlığına, bölüm başkanlığınca

da Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne kilitli dolaplarda arşivlenmek üzere teslim edilir. Sınav

sonuçlarının birer örneği ilgili bölümce dosyalanır ve öğrencilerin not kütüğüne kaydedilir,

asılları ise Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. Yarıyıl sonu başarı notları bölüm

başkanlıklarınca ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 17 – Bir dersin ara sınavına ya da dönem sonu sınavına sağlık mazeretleri do-

layısıyla girememiş olan öğrencilere, bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınav hakkı ve-

rilir. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senato kararları

ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. Diğer mazeretlerde öğrenciler mazeret

belgelerini bir form dilekçeye ekleyerek Bölüm Başkanlığına başvururlar. Bölüm Başkanlığınca

Müdürlüğe gönderilen mazeret dilekçeleri MYO Yönetim Kurulunda görüşülerek kabul veya

reddedilir. Mazereti kabul edilen öğrencilerin mazeret sınavları Bölüm Başkanlıklarınca plan-

lanarak uygulanır.
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Planlanmış mazeret sınavlarına herhangi bir nedenle giremeyen öğrenci için yeniden

mazeret sınavı açılmaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/9/2012 tarihli ve 28425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe

Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin be-

şinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Belirlenen sürede veya ekle-sil haftasında programını yenileyen öğrenciler, ekle-

sil haftasının bitimini izleyen yedi gün içinde ilgili yönetim kurulu kararı ile ders yükleme veya

üzerinden ders silme işlemi yapabilirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Mazeretler de dahil

olmak üzere kuramsal (teorik) saatlerin %30’undan, uygulama saatlerinin de %20’sinden faz-

lasına katılmayan öğrenci o dersin genel sınavına alınmaz. Devamsızlıkları nedeniyle sınava

girme hakkı kazanamayanların listesi, genel sınav döneminden önce ilgili dersin sorumlu öğ-

retim elemanı tarafından ilan edilir.

(2) Tekrarlanan kuramsal derslerde önceki yarıyıllarda devam koşulu yerine getirilmiş-

se, ara sınava girmek koşulu ile devam zorunluluğu aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmıştır.
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile

üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Harf notu karşılıklarına göre;

F1: Devamsızlık nedeniyle genel sınavına girme hakkı yok, başarısız,

F2: Genel sınava girme hakkı olduğu halde girmedi, başarısız,

F3: Genel sınava girdi, başarısız,

anlamına gelir.”

“(3) Uygulamalara dayalı derslerde, çalışmaları eksik ve yetersiz olması halinde öğ-

renciye genel sınav notu verilmez. Akademik takvimde belirtilen; genel sınavlara ait not deği-

şikliği kararlarının fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerince ÖİDB’ye gönderilme-

sinin son gününe kadar notlar yönetim kurulu kararı ile gönderilir. Belirlenen tarihe kadar ta-

mamlanmayan çalışmalar için ilgili Fakülte ve Yüksekokulun kararı ile F3 notu verilir.”

“(5) İlgili yönetim kurulunca geçerli görülen mazereti nedeni ile genel sınava giremeyen

öğrencilerin mazeretli sayıldıkları dersler için ilgili yönetim kurulu kararı ile ÖİDB tarafından

Mazeretli (H) notu kaydedilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Akademik ortalama hesaplanmasında bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak

yürütülür. Yan dal, çift anadal dersleri ile öğretim programında yer almasına rağmen H ve M

notları alınan dersler akademik ortalama hesabında dikkate alınmaz. Öğrencinin mazereti ne-

deniyle genel sınavına girmediği derslerin notu (H) mazeretin bitiminden sonra o ders/derslerin

genel sınavına girdikleri yarıyılın akademik ortalama hesabında dikkate alınır. Öğrencinin tekrar

ettiği dersler olması halinde, o derslerden aldığı en son not akademik ortalamalarına katılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci ve sekizinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş, dokuzuncu ve onuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“ (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, muafiyet sınavı, tek ders sınavı ve mazeret sınavı

olmak üzere beş türdür. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı
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olarak yapılabilir. Gerekli görüldüğü halde ilgili yönetim kurulu kararı ile ulusal ve dini bay-

ramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. Öğrenciler sınavlara ilgili de-

kanlık/yüksekokul müdürlüğünce ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile

istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Aksi halde sınava alınmazlar.”

“(8) Genel sınava giremeyen öğrencilerden, sınavların bittiği tarihten itibaren bir ay

içerisinde bölümlerine başvuru yapmaları koşuluyla, haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim

kurullarınca kabul edilenler, sınav haklarını mazeretlerinin bitimini izleyen ilk genel sınav dö-

neminde kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2002-2003 eğitim-öğretim yılı başında sekiz yarıyıllık fa-

külte ve yüksekokulların yedi ve daha üst yarıyıllarında, dört yarıyıllık meslek yüksekokulla-

rının üç ve daha üst yarıyıllarında okuyan öğrencilerin mezuniyetleri için 30 uncu maddenin

birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen koşul aranmaz.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/9/2012 28425

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 16/11/2012 28469

2- 17/2/2013 28562

3- 12/5/2013 28645

4- 23/5/2013 28655

5- 24/9/2013 28775

6- 6/11/2013 28813

7- 9/3/2014 28936

8- 11/10/2014 29142

9- 10/8/2015 29441
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İstanbul Arel Üniversitesinden:

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/5/2009 tarihli ve 27225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Arel Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.  

“(1) Yaz öğretiminde açılmayıp başka bir üniversitede açılan bir ders; o dersin kredisi

ve içeriği dikkate alınmak kaydıyla ilgili bölümün teklifi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla alı-

nabilir. Bir öğrenci, her yaz öğretiminde en fazla üç dersi Üniversitede yaz öğretimi açılmadığı

takdirde; başka üniversitelerin yaz öğretimi programlarından alabilir.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/5/2009 27225
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
İzmir 1. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliğinden: 
Esas No : 2012/514 
Karar No : 2012/1086 
5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık ENDER VURAL'ın (Enver ve Sudet oğlu, 

01/01/1992 Hazro doğumlu, Diyarbakır, Hazro, İncekavak mah/köy nüfusuna kayıtlı), 
Mahkememizin 15/10/2012 tarihli kararı ile ticari amaçla bandrolsüz sigara satışa sunma suçunu 
işlediği anlaşıldığından; Sanığın eylemine uyan 4733 Sayılı Kanunun 8/4 maddesi gereğince, 2 
YIL HAPİS CEZASI VE 100.- TL ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA karar 
verilmiş olup, sanığın yokluğunda verilen bu kararın, sanığı tüm aramalara rağmen, sanığa tebliğ 
edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince hükmün 
Resmi Gazete’de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, 
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde de mahkememize ya da bulunduğu yer Nöbetçi Asliye 
Ceza Mahkemesi'ne verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ve bu 
beyanın tutanağa geçirilip tutanağın Hakim tarafından onaylanması suretiyle temyiz hakkının 
bulunacağı, yasal süre içerisinde temyiz edilmediği takdirde mahkumiyet kararının kesinleşeceği 
ve ilan ücreti ile Mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur. 4362 

—— • —— 
İzmir 10.Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2015/742 
Karar No : 2016/66 
Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, 

Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 
17/02/2016 tarihli ilamı ile 191/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. 
NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ayhan ve Birsen kızı, 20/10/1993 
doğumlu, Kırıkkale, Merkez, Bağlarbaşı mah/köy nüfusuna kayıtlı HAKİME BULMUŞ 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 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar 
verilmiş olup, ilan olunur. 4364 

—— • —— 
Alanya 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2014/518 
Karar No : 2015/643 
Mahkememizin 01/12/2015 tarih, 2014/518 Esas-2015/643 sayılı kararı ile; Sanık Vedat 

Ahmet DİNÇER hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul 
Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Beraat karan verilmiş olup gıyabında verilen karar 
sanığa tebliğ edilememiştir. 

Gıyabi Hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29. maddeleri gereğince RESMİ 
GAZETE’DE yayınlanmak suretiyle sanık Vedat Ahmet DİNÇER'e tebliğine ve kararın Resmi 
Gazete’de yayınını müteakip 15 gün sonra kesinleşeceği hususu ilan olunur. 4367 

————— 
Esas No : 2015/217 
Karar No : 2015/558 
Mahkememizin 06/10/2015 tarih, 2015/217 Esas, 2015/558 sayılı kararı ile; Sanık Alper 

SARITAŞ hakkında; Kamu Yararına Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan TCK.nın 
142/1-a maddesi uyarınca cezalandırılmasına, hakkında verilen cezanın 5271 sayılı CMK.nun 
231/6 maddesi delaletiyle aynı yasanın 231/5 maddesi uyarınca kurulan hükmün açıklanmasının 
geri bırakılmasına karar verildiği ancak sanığa gıyabında verilen kararın kendisine tebliğ 
edilemediği anlaşılmakla; 

Gıyabi Hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29. maddeleri gereğince RESMİ 
GAZETE’DE yayınlanmak suretiyle Sanık Alper SARITAŞ'a tebliğine ve kararın Resmi 
Gazete’de yayınını müteakip 15 gün sonra kesinleşeceği hususu ilan olunur. 4368 
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Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/608 
Karar No : 2015/211 
Transit rejimi çerçevesinde taşman serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim 

hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak suçundan sanık Bosna Hersek uyruklu 
Sefik ve Suade oğlu, 19.10.1976 Bosna Hersek/Kakanj D.lu. Biştua Nuova No: 115-Zenitca / 
BOSNA HERSEK adresinde oturur ŞEFİK ODOBASIC hakkında yapılan yargılama sonunda; 
sanığın 5607 sayılı Yasanın 3/3, 5237 sayılı Yasanın TCK. 62, 52/2 ve 52/4 maddeleri gereğince 
5 Ay hapis ve 200,00.-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığın sabıkasının olmaması 
ve kişilik özellikleri ile duruşmadaki olumlu tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak 
yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat oluştuğundan ve alınan 
teminatla kamunun uğradığı zarar giderildiğinden takdiren 5728 sayılı Yasa ile değişik 5271 
sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 
BIRAKILMASINA, CMK 231/8 maddesi uyarınca sanığın 5 yıl süre ile denetime tabi 
tutulmasına, bu süre içinde herhangi bir denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına yer 
olmadığına, CMK 231/10 maddesi gereğince sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç 
işlenmediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesi 
kararı verilmesine, CMK 231/11 maddesi gereğince denetim süresi içinde kasten yeni bir suç 
işlemesi halinde hükmün açıklanmasına dair verilen hükmün tebligat ve yazışmalara rağmen 
tebliği mümkün olmadığından sanık SEFIK ODOBASIC 'e 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, 
3 - İlan masrafının sanıktan alınmasına, ilan bir suretinin 1 ay süre ile mahkeme ilan 

tahtasında ilanına karar verilmiş olup, ilan olunur. 4373 
————— 

Esas No :2016/124 
Karar No : 2016/139 
Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan sanık Ahmet ve 

Fevziye'den olma, 21.06.1983 Fransa/Angers D.lu. Kayseri ili Tomarza ilçesi Akmezar Mahallesi/ 
Köyü nüfusunda kayıtlı olup halen 16 Reu Gagarine 49000 Angers/Fransa adresinde oturur 
ABDULLAH DOĞAN hakkında yapılan yargılama sonunda; 1 - Mahkememizce sanığın 5607 
sayılı Yasanın 3/1, TCK.nun 62 ve 52/2 maddeleri gereğince 10 Ay hapis ve 4.000,00.-TL. Adli 
para cezası ile cezalandırılmasına, suçun işlenmesindeki özellikler ve suçun ekonomik suç olduğu 
dikkate alınarak, sanığa verilen 10 ay hapis cezasının TCK'nun 50/1-a maddesi gereğince takdiren 
adli para cezası seçenek yaptırımına çevrilmesine, adli para cezasının 300 gün üzerinden 
hesaplanarak bir günlük karşılığının TCK'nun 52/2 maddesi uyarınca sanığın ekonomik ve diğer 
şahsi halleri göz önünde bulundurularak 20,00 TL olarak belirlenmesine ve sanığın sonuç olarak 
6.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, TCK 52/4 maddesi 
gereğince sanığa hürriyeti bağlayıcı cezadan çevrilen 6.000,00 TL adli para cezasının miktarı ile 
sanığın ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınarak birer ay ara ile 20 eşit taksitte ödemesine, 
taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde kalan taksitlerin tamamının tahsiline ve 
ödenmeyen adli para cezalarının hapse çevrilebileceğinin sanığa ihtarına, TCK 52/4 maddesi 
gereğince sanığa adli para cezasına ek olarak verilen 4.000,00 adli para cezasının miktarı ile 
sanığın ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınarak birer ay ara ile 10 eşit taksitte ödemesine, 
taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde kalan taksitlerin tamamının edileceğinin ve 
ödenmeyen adli para cezalarının hapse çevrilebileceğinin sanığa ihtarına, Sanıktan ele geçirilen 
ve yurda kaçak yollardan sokulduğu sabit olan toplam kaçak eşyaya mahsus tespit varakasında 
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yazılı eşyaların bizzat müsadereye tabi olması nedeniyle 5607 sayılı yasanın 13. maddesinin atfı 
ile TCK 54/4 maddesi gereğince MÜSADERESİNE verilen hükmün tebligat ve yazışmalara 
rağmen sanık ABDULLAH DOĞAN'a yakalama emri 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, 
3 - İlan masrafının sanıktan alınmasına, ilanın bir suretinin mahkeme ilan tahtasında 1 ay 

süre ile ilanına karar verilmiş olup, ilan olunur. 4372 
————— 

Esas No : 2007/172 
Karar No : 2015/415 
Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan sanık Bulgaristan 

Uyruklu, Georgıev ve Elena oğlu, 26/09/1964 Svılengrad - Bulgaristan doğumlu, J.K.Izgrev No: 6, 
Kat: 3, Daire: 7, Svılengrad-Bulgaristan adresinde oturur ZAHARI GEORGIEV KIREV 
hakkında kaçakçılık suçundan 5607 sayılı Kanunun 3/1-1 maddesi uyarınca kamu davası açılmış 
ise de; atılı suçun zamanaşımı süresinin TCK'nun 66/1-e maddesi uyarınca 8 yıl olduğu, 
zamanaşımı süresinin 09/07/2007 tarihinde sanıklardan Katya Kostadınova KIREVA'nın 
savunmasının alınması ile kesildiği, ondan sonra zamanaşımını kesen bir işlem yapılmadığı bu 
nedenle zamanaşımı süresinin 09/07/2015 tarihinde dolduğu anlaşılmakla sanık hakkındaki kamu 
davasının CMK'nun 223/8 maddesi uyarınca DÜŞMESİNE, sanıklardan ele geçirilen ayrıntıları 
kaçak eşyaya mahsus tespit varakasında yazılı kaçak malların bizzat müsadereye tabi olması 
nedeniyle 5607 sayılı Yasanın 13. maddesi ve TCK.nun 54. maddesi gereğince 
MÜSADERESİNE dair verilen hükmün tebligat ve yazışmalara rağmen tebliği mümkün 
olmadığından sanık ZAHARI GEORGIEV KIREV'e 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, 
3 - İlan masrafının kamu üzerinde bırakılmasına, ilanın bir suretinin mahkeme ilan 

tahtasında 1 ay süre ile ilanına karar verilmiş olup, ilan olunur. 4374 
————— 

Esas No : 2008/48 
Karar No : 2015/235 
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık Moldova uyruklu Ivan ve Natalia oğlu, 

19/03/1980 Voda doğumlu, St. Trandafilizilos Stefan Voda - Moldova adresinde oturur SERGIU 
BUZA hakkında yapılan yargılama sonunda; Sanık SERGIU BUZA hakkında Resmi Belgede 
sahtecilik suçundan TCK.nun 204/1 maddesi uyarınca kamu davası açılmış ise de : yüklenen 
eylemin kanunlarda suç olarak tanımlanmaması nedeniyle sanığın CMK.nun 223/2-a maddesi 
uyarınca BERAATİNE, Beraat sebebi ile yargılama masrafının kamu üzerine bırakılmasına, 
Emanetin 2007/893 sırasına kayıtlı emanetin sırasına tekrar konulması için Edime Cumhuriyet 
Başsavcılığına mahkememiz mührü ile mühürlenerek iadesine, ayrıca karar kesinleştiğinde 
Pasaportun dosyada delil olarak saklanmasına dair verilen hüküm tebligat ve yazışmalara rağmen 
sanık SERGIU BUZA'ya 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, 
3 - İlan masraflarının kamu üzerinde bırakılmasına, İlanın bir suretinin 1 ay süre ile mahkeme 

ilan tahtasında ilanına karar verilmiş olup, ilan olunur. 4375 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 
Müessesemiz ihtiyacı olan ve aşağıda 1 (bir) adet hizmet alımı işi ile ilgili ihale açık ihale 

usulü ile aşağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir. 
1 - İdarenin 
a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No. 111   45500 

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

Niteliği - Türü - Miktarı 
İhale Kayıt 

No 
Dosya 

No 
İhale Tarih 

ve Saati 
İşin 

Süresi 
1 E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü TRİJEN 

Tesislerini, 15 kişi 180 gün süreyle 
montaj, devreye alma, tamir bakım ve 
komple çalıştırma işi. 

2016/202674 2016-994 
24.06.2016 

14:00 
180 
gün 

 
b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA. 
c) İşin süresi : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 
d) İhale usulü : Açık ihale 
3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma / 

MANİSA 
4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111   45500 Soma / 

MANİSA, adresinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL karşılığı aynı 
adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

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

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

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 
günüdür. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 
yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 
tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 5454/1-1 
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KÖMÜR DEĞİRMENLERİ BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ  
ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Afşin-Elbistan A Termik Santralı 
İşletme Müdürlüğünden:   

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan hizmet alımı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve 
Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1 - İdarenin 
a) Adresi : Çoğulhan Mahallesi 46500 AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ 
b) Telefon ve faks numarası : 344 524 22 04 - 344 524 22 02 
c) Elektronik Posta Adresi : afsin@euas.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : http://www.euas.gov.tr/Sayfalar/ihaleler.aspx 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Dosya No ve İhale  
    Kayıt Numarası :  2016/29 - 2016/193461 
b) Niteliği, türü ve miktarı  : Santralımız Ünitelerindeki Kömür Değirmenleri Bakım 

İşlerinin 1 (Bir) Yıl Süreyle Yapılması Hizmet Alımı İşi. 
c) Yapılacağı yeri  : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü, Afşin/KAHRAMANMARAŞ  
ç) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren takribi 1 (bir) yıldır.  
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü, P.K:2 Çoğulhan Mahallesi - Afşin/ 
KAHRAMANMARAŞ  

b) Tarihi ve saati : 21.06.2016 - 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler İdari Şartnamenin 7. maddesinde düzenlenmiştir. 
5 - İhaleye yerli/yabancı tüm istekliler katılabilecektir. 
6 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TR (Türk Lirası) karşılığı EÜAŞ 

Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, (Ticaret Servisi) Afşin/ KAHRAMANMARAŞ 
adresinden satın alınabilir. İhale dokümanını posta yoluyla almak isteyenler, doküman bedelini 
Vakıfbank Afşin Şubesi IBAN No: TR 8700 0150 0158 0072 8775 7271 Ziraat Bankası Afşin 
Şubesi IBAN No: TR 1700 0100 0390 3771 2043 5440 yatırmak zorundadır. Dokümanın postaya 
verildiği tarih, dokümanın satın alma tarih olarak kabul edilecektir.  

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 
Müdürlüğü, P.K: 2 Çoğulhan Mahallesi - Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

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

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

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 
günüdür. 5349/1-1 
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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 : 2016/202190 
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 55 - 0 312 285 58 14 
c) Elektronik posta adresi : 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 
VII. BÖLGE: 
4.000 m Burdur - Merkez - Çendik - Büğdüz - Kuruçay’da 
 Karotlu Maden Sondajı, 
VIII. BÖLGE: 
4.000 m Malatya - Kuluncak - Başören - Darılı - Konaktepe - Mahallelerinde 
 Karotlu Maden Sondajı, 
IX. BÖLGE: 
2.000 m Bursa - İnegöl - Tüfekçikonak’da 
 Karotlu Maden Sondajı, 
X. BÖLGE: 
6.000 m Elazığ - Baskil - Geli Mahallesinde, 
 Elazığ - Keban - Yahyalı’da Karotlu Maden Sondajı, 
XI. BÖLGE: 
6.000 m Erzurum - Tortum - Suyatağında 
 Karotlu Maden Sondajı, 
XII. BÖLGE: 
6.000 m Erzurum - İspir - Kirazlı - Büyükdere - Ovit’de (Kızılbelyayla) 
 Karotlu Maden Sondajı, 
XIII. BÖLGE: 
5.400 m Gümüşhane - Merkez - Canca’da, 
 Gümüşhane - Merkez - Şamanlı’da Karotlu Maden Sondajı, 
XIV. BÖLGE: 
6.000 m Niğde - Çamardı’da, 
 Niğde - Çamardı - Bereketli’de Karotlu Maden Sondajı, 
XV. BÖLGE: 
4.000 m Trabzon - Hayrat - Göksel Mahallesinde 
 Karotlu Maden Sondajı, 
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XVI. BÖLGE: 
10.000 m Manisa - Soma - Kule Tepe - Oğuldak Tepe - Akyar Dere - Büyükalıç 

Dere’de Karotlu Maden Sondajı, 
b) Yapılacağı yer : (a) bendinde belirtilen 10 (on) bölgede yapılacaktır. 
c) İşin süresi : VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV ve XVI. BÖLGELER; 

Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya 
tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, VII, VIII, X, XI, 
XII, XIII, XIV ve XV. Bölgelerde 3 (üç)’er makine, IX. Bölgede 2 
(iki) makine, XVI. Bölgede 4 (dört) makine ile, 20 (yirmi) takvim 
günü içinde işe başlanacak olup (bu süre içinde VII, VIII, X, XI, 
XII, XIII, XIV ve XV. Bölgelerde 3 (üç)’er makine, IX. Bölgede 
2 (iki) makine, XVI. Bölgede 4 (dört) makinenin de işe başlamış ve 
faal olması zorunludur), işin süresi işe başlama (İşe başlama tarihi 
her bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihidir) 
tarihinden itibaren; VII, VIII, XIII ve XV. Bölgeler 80 (seksen), X, 
XI, XII, XIV ve XVI. Bölgeler 90 (doksan), IX. Bölge 60 (altmış) 
takvim günü. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 
b) Tarihi ve saati : 17/06/2016 - 14:30 
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, 
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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 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 açık olup, yerli istekliler lehine %15 oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 203 nolu oda) 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. 5290/1-1 
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2 ADET 4D RENKLİ DOPPLER USG SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
4D Renkli Doppler USG Sistemi alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. 

maddesi (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. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2016/206762 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 
c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Adet 4D Renkli Doppler USG Sistemi Alımı 
b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
c) teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60(Altmış) takvim 

günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
b) Tarihi ve saati : 20.06.2016 Pazartesi 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. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

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; 
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, 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. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. İdari 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,  

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 
1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 
2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 
3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi, 
4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 
Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 
4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 
4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 
4.2.5. İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı 

olduklarını ve alımı yapılacak olan cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında 
(TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir. 

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 Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 50.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın 
alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler 20.06.2016 Pazartesi günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 
edilebileceği gibi aynı adrese 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 imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden 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 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 5455/1-1 
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HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden: 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Acep Açık Ocak 

Sahasında, 1 Adet Hidrolik Ekskavatör ve 3 Adet Çift Çeker Damperli Kamyon ile 50.000 m³ 

cevher ve pasa malzemesini tüvönan cevher stok sahasına ve pasa tumba sahasına nakli hizmet 

alımı işi Şartnameler ile sözleşme esasları dahilinde Açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2016/205644 

1 - İdarenin: 

A) Adresi : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor 

İşletme Müdürlüğü Yeniköy Yolu 12. Km. Bigadiç / 

BALIKESİR 

B) Telefon ve Fax Numarası  : 0 266 633 72 21- 22 / 633 72 23 

C) Elektronik Posta Adresi(Varsa) :  

2 - İhale Konusu Hizmetin Niteliği, 

Türü ve Miktarı  : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor 

İşletme Müdürlüğü Acep Açık Ocak Sahasında,   

1 Adet Hidrolik Ekskavatör ve 3 Adet Çift Çeker 

Damperli Kamyon ile 50.000 m³ cevher ve pasa 

malzemesini tüvönan cevher stok sahasına ve pasa 

tumba sahasına nakli hizmet alımı işi 

3 - İhalenin 

A) Yapılacağı Yer  : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor 

İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Bigadiç/ 

BALIKESİR 

B) Tarih ve Saati : 23/06/2016 Perşembe Saat: 14.00  

4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,  

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesini; 

a) 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 belgeyi, 

b) 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 belgeyi, 
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4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.4. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.5. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini, 

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için 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,  

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,  

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2, ve 4.1.3. maddelerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.7. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır  

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. 

5 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste görülebilir ve bedelsiz olarak alınabilir. 

İhale dokümanının görülebileceği ve alınabileceği yerler: 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü  

Yeniköy yolu üzeri 12. Km. Bigadiç/BALIKESİR Tel: 0 - 266 - 633 72 21 - 22 

6 - Teklifler en geç ihale tarihi olan 23/06/2016 Perşembe Günü Saat:14.00’e kadar 

İşletme Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Evrak - Haberleşme ve Arşiv İşlemlerine verilmiş 

olacaktır. 

7 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve 

ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp İşletme 

Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 5430/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Rize Modern Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Rize Modern Küçük Sanayi Sitesi 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 : Çarşı Mah. Şehitler Cad. Ekşiler İş Merkezi Kat 5 No 9 
RİZE 

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yol, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu ve YG-AG elektrik 

şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi 
b) Yapılacağı yer : Rize 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
d) İşin süresi : 31/10/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile) : 14.439.000 TL  
f) Geçici Teminatı :   1.010.730 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 
No: 154   8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 28/06/2016 - 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, Yapı Kooperatifi 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 uncu 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 Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya Rize 
Modern Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Çarşı Mah. Şehitler Cad. Ekşiler İş 
Merkezi Kat 5 No 9 RİZE adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 
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 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 5409/2-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE ENH YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Erzurum II. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Erzurum II. Organize Sanayi Bölgesi I. Etap 
alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi ve ENH 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 : Hükümet Konağı Kat: 5 No: 567 Yakutiye/ERZURUM 
2 - İhale konusu yapım işinin : 
a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik Şebekesi ve ENH Yapım İşi 
b) Yapılacağı yer : Erzurum  
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

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

d) İşin süresi : 30/06/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli  
   (2016 Tedaş B.F. ile) : 4.214.000 TL 
f) Geçici Teminatı :    294.980 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 : 23/06/2016- 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. 
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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 Hükümet Konağı Kat: 5 No: 567 Yakutiye / ERZURUM 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. 5450/2-1 
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TAHMİL TAHLİYE, KİREÇ OCAĞI VE PANCAR YÜZDÜRME HİZMET  
ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız Meydan Tahmil Tahliye, Kireç ocağı ve Pancar Yüzdürme Hizmet Alımı işi 

T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2016/193773 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/ 

KASTAMONU 
b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 
c) Elektronik posta adresi : - 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : -Meydan Tahmil Tahliye Hizmeti: Kampanya 

döneminde kok kömürü, linyit kömürü, kireçtaşı v.b. 
işletme malzemelerinin yer silolarından kullanım 
yerlerine belirli aralıklara taşınması. İşletme 
malzemeleri ve pancarın işlenmesi sonucu oluşan 
atıkların biriktirilmeden idarece belirlenen yerlere 
taşınması, tarif edilen şekilde istiflenmesi, döküm saha 
yolunun hazırlanması, kampanya sonu saha tesviyesinin 
yapılması, saha içinde kalan atık malzemenin gösterilen 
yerlere dökülmesi. 

  - Kireçocağı Hizmeti: Yüklenici tarafından Kireç ocağı 
önüne getirilen kireç taşı ve kok kömürünün işletme 
talimatlarına uygun şekilde, kireç ocakları sürekli dolu 
tutulacak şekilde doldurma kovalarına doldurularak 
kireç ocaklarının beslenmesi. 

  - Pancar Yüzdürme Hizmeti: Pancarın silolardan işletme 
talimatlarına göre fabrikaya su ile sevkinin sağlanması. 
Pancar siloları, pancar yüzdürme kanalı ve fabrika 
sahasında yapılacak temizlik, bakım v.b. meydan işleri. 

  Miktarı ve türü: Kampanya süresince (±%20 toleranslı 
55 Gün) Tahmil tahliye ve taşıma hizmeti (tahmini 
64519 ton), Kireç ocaklarının doldurulması hizmeti 
(tahmini 10419 ton), Pancar Yüzdürme ve Meydan işleri 
(Tahmini 200000 ton) nin 4 İş Makinesi Operatörü, 7 
Kamyon Şoförü, 38 Diğer Personel olmak üzere toplam 
49 Kişi ve 1 adet lastik tekerlekli yükleyici (en az 150 
HP, bakımlı, 15 yaşından küçük) 2 adet damperli 
kamyon (15 ton taşıma kapasiteli, 10 yaşından küçük) 
ile yapılması işi. 

b) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 55 (±%20 toleranslı) 

takvim günü. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 16.06.2016 Saat 14:00 
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4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 
100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme 
Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 
günü olmalıdır 

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 
sayılı Kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5425/1-1 
—— • —— 

1 (BİR) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) kalem 

cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 
esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası/ 
İhale kayıt numaraları : 2016/204749 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Kurupelit-Atakum/ 
SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 (362) 312 19 19 /7091-7090 
  Faks: 0 (362) 457 60 21 
c) Elektronik posta adresi  : pyo@omu.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) :  - - - 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ses Üstü Rüzgar Tüneli, 1 Adet (Komple Sistem) 
b) Teslim yeri/yerleri  : Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak 

Mühendisliği Bölümü, 
c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip; 180 

(yüzseksen) takvim günü 
3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin 
a) Verileceği/Yapılacağı yer :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu 
Kurupelit-Atakum / SAMSUN 

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri : Tarih: 30/06/2016 Saat: 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
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4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu 
kapsamında sunmaları gerekir.  

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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. Yeterlik başvurusu yapmaya/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, 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. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi  

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 
4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 
(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla) 
a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler 

hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve 
benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.  

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen 
maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri 
ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.  

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 
demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 
kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat 
süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların 
isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta 
demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.  

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

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan 
belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.  

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, 
T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık 
Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; 
tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)  
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4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE 
Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 
Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.) 

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,  
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00- 

Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı 
Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla 
da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 
her bir ihale için ayrı ayrı 110,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87 0001 0014 7909 
7123 7050 01 no.lu hesaba 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. İhale dokümanı 
iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 
gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 
dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.” 

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 
dokümanı satın alındığına dair belge; ) 

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 
Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden 
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 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 imzalanacaktır.  

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır. ) geçici 
teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en 
az; 180 (yüzseksen) takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 5429/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: 

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ COĞRAFİ İŞARETLERİN 
KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI 

Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri 
belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Başvurunun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren 
altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 inci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil 
talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmünü amir 11 inci 
maddenin 1 inci fıkrası uyarınca ilan edilmektedir. 

 
COĞRAFİ İŞARETİN 

Başvuru Tarihi : 30.06.2015 
Başvuru No : C2015/026 
Coğrafi İşaretin Adı : Antep Yuvarlaması / Antep Yuvalaması 
Ürünün Adı : Yuvarlama / Yuvalama (Yöresel yemek) 
Coğrafi İşaretin Türü : Mahreç İşareti 
Başvuru Sahibi : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
Başvuru Sahibinin Adresi : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 27090 Şehitkamil/ 

GAZİANTEP 
Kullanım Biçimi : Markalama 
Coğrafi Sınır : Gaziantep ili 
Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri: 
Gaziantep’te ramazan bayramının geleneksel bayram yemeği yuvarlamadır. Bayramın ilk 

günü kahvaltıda yenir. Yerel ağızda yuvalama şeklinde de söylenir. Yapımı ustalık gerektiren 
yuvarlama içinde bezelye tanesi büyüklüğünde (yaklaşık 5-6 mm) köfteler bulunur; bu köftelerin 
hazırlanması zahmetlidir ve uzun zaman alır. Sonrasında, et suyu ve nohut ile pişirilir ve süzme 
yoğurt eklenir. Üzerine naneli yağ dökülerek servis yapılır. 

Antep Yuvarlaması (Yuvalaması) Yapımında Kullanılan Malzemeler: 
Köfte yapımında kullanılan et: Toklu denilen yaşını doldurmamış erkek veya şişek 

denilen hiç doğurmamış dişi koyunun etinden hazırlanan yağsız ince çekilmiş et kullanılır. 
Pirinç: Kullanılan pirinç Türk Gıda Kodeksi Pirinç Tebliğine uygun, tam değirmenlenmiş, 

1. Sınıf veya 2. Sınıf pilavlık pirinç veya kırık pirinç olmalıdır; içinde yabancı, yenik, küflü 
taneler bulunmamalıdır. 

Kuru soğan: Kışlık kuru soğan olmalı, filizlenmiş veya çürümüş olmamalıdır. 
Karabiber: Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliğine uygun olmalıdır. 
Tuz: Türk Gıda Kodeksi Tuz Tebliği Sofra Tuzu tanımına uygun tuz kullanılmalıdır. 
İri kuşbaşı et veya kemikli et: İsteğe göre kuşbaşı et ya da kemikli et olabilir. Toklu 

denilen yaşını doldurmamış erkek veya şişek denilen hiç doğurmamış dişi koyunun eti kullanılır.  
Nohut: İçinde yabancı, yenik, küflü taneler bulunmamalıdır. 
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Yumurta: Taze olmalı, kokmuş, çatlamış olmamalıdır. 
Süzme yoğurt: Taze ve ekşimemiş olması gerekir. Süzme yoğurdun kıvamı koyu ise süt 

ile biraz açılabilir ya da cıvık ise bir kaşık nişasta veya unla koyulaştırılabilir. 
Sadeyağ veya zeytinyağı 
Kuru nane: Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliğine uygun olmalıdır. 
Üretim Metodu: 
Antep Yuvarlamasının (Yuvalamasının) Yapımı: 
Antep yuvarlamasındaki köftelerde kullanılmak üzere, 350 - 400 g pirinç 1 saatle 3 saat 

arası bir süre suda ıslatılır, sonrasında yıkanır, süzgeçten geçirilerek suyu süzülür ve süzgeç içinde 
6 ila 8 saat arasında bir süre kurumaya bırakılır. Diğer taraftan, 75 -100 g nohut, 6 ila 8 saat 
arasında bir süre boyunca ılık suda bekletilir. 400-500 g iri kuşbaşı veya kemikli et yıkanıp 
süzüldükten sonra tencereye alınır ve 5¬ bardak su ile içine tuz eklenerek kaynatılır. Kaynamaya 
başlayınca suyun üzerinde oluşan köpükler (kefler) kevgirle alınır. Eğer etin kefi, et suyunun içine 
karışmışsa, sudaki bulanık görüntünün giderilmesi için, et suyu ince bir tülbentten süzülebilir. Et 
pişerken, sonradan çıkarılmak üzere, kabuğu soyulmuş bir bütün soğan suya lezzet vermesi için 
tencereye eklenebilir. Etin kefi alındıktan sonra daha önceden ılık suda bekletilen nohut tencereye 
eklenir. Et ve nohut iyice yumuşayıncaya kadar pişirilir (1-2 saat). Et ve nohut pişerken 
yuvarlamanın köftesi hazırlanır. Yıkanıp kurumaya bırakılmış pirinç ve 250 g köfte yapımında 
kullanılacak et, 1 adet kabuğu soyulmuş soğan, karabiber ve tuzla birlikte kıyma makinesinden iki 
kere çekilir. Bu işlemden sonra, pirinç-et karışımı pürüzsüz ve yumuşak bir hamur haline gelene 
kadar yoğrulur. Bu hamurdan iri ceviz büyüklüğünde parçalar alınır ve zeytinyağı sürülen 
avuçlarda ince şerit haline getirilir. Daha sonra bu şeritlerden bezelye tanesi kadar (yaklaşık 5-
6mm) parçalar koparılarak avuç ayası ile parmaklar arasında yuvarlanır. Yuvarlanan köfteler 
metal bir süzgeç içerisinde biriktirilir. Süzgeç içerisindeki köfteler, pişen et ve nohudun üzerine 
eklenerek 15-20 dakika kadar tencerenin kapağı açık olarak pişirilir. Hazırlanan köfteler daha 
sonra kullanılacaksa, süzgece uygun büyüklükte bir tencere içerisine bir miktar su koyularak 
kaynatılır. Su kaynayınca tencerenin üzerine metal süzgeç suya değmeyecek şekilde yerleştirilir 
ve tencerenin ağzı kapatılır; 15 dakika boyunca köfteler buharda haşlanır. Haşlama sırasında 
köftelerin aşırı şişip dağılmamasına dikkat edilir. Buharda haşlanan bu köfteler soğuduktan sonra 
dondurucuya konur ve yemeğin yapılacağı güne kadar (en fazla 3 ay) dondurucuda bekletilebilir. 
Yemek yapılacağı zaman dondurulmuş köfteler, pişen et ve nohudun üzerine donmuş şekilde, 
çözdürülmeden eklenir ve kaynatılır; köfteler çözdürülürse dağılma meydana gelebilir. 

Ayrı bir tencerede, 1 kg süzme yoğurda bir yumurta eklenir, çırpılır ve karışım çok kısık 
ateşte sürekli aynı yönde karıştırılarak ısıtılır. Bu aşamada, iyi karışması için, az bir miktar 
zeytinyağı da eklenebilir. Yoğurdun kıvamı çok koyu ise bir miktar süt ile açılabilir; cıvık ise 
nişasta veya un ile koyulaştırılabilir. Yoğurdu ısıtırken içine azar azar yemeğin pişme suyundan 
ilave edilerek karıştırmaya devam edilir ve ısınıp kabarmaya başlayınca ocaktan alınır. Isınan 
süzme yoğurt karışımı yemeğe eklenir, bu esnada karıştırılarak eklenmesine dikkat edilir, aksi 
halde yoğurt kesilebilir. Sadeyağ veya zeytinyağı tavada kızdırılır. Nane bir kepçe içine konulur 
ve üstüne tavada kızdırılan yağ dökülür. Nanenin yeşil rengi yağa çıkmalı ancak yanmamasına 
dikkat edilmelidir. Naneli yağ, tenceredeki yuvarlamanın üzerine eklenir veya yuvarlama 
tabaklara servis yapıldıktan sonra üzerine naneli yağ eklenir. Geleneksel yöntemde ıslatılan pirinç 
süzülüp kurutulduktan sonra havanda dövülür. Daha sonra diğer malzemeler ile karıştırılarak elle 
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yoğrulur. Ancak bu yöntem zahmetli olduğundan, et ile pirinci kıyma makinesinde çekmek 
yaygınlaşmıştır. Pirinç ayrı olarak öğütücüde de çekilerek sonrasında diğer malzemeler ile 
karıştırılabilir. Bu yöntem farklılıkları yuvarlama köftesinin özelliklerinde belirgin değişikliklere 
yol açmaz. 

Bir Porsiyon Antep Yuvarlamasının (Yuvalamasının) İçeriği: 
Yuvarlama Köftesi: 50-70 g (Pirinç 30-35 g, Köfte yapımında kullanılan et 20-25 g, 

Soğan 5-10 g) 
Nohut:10-15 g 
Haşlanmış iri kuşbaşı veya kemikli et: 15-30 g 
Süzme yoğurt: 25-30 g 
Yağ (Sadeyağ veya zeytinyağı): 5-10 g 
Kuru nane: 1-3 g 
Karabiber: 1-3 g 
Yumurta: 2-5 g 
Coğrafi Sınır İçerisinde Gerçekleşmesi Gereken Üretim, İşleme ve Diğer İşlemler: 
Antep yuvarlaması (yuvalaması), Gaziantep’te ramazan bayramının ilk gününün 

geleneksel bayram yemeğidir. Üretiminin uzun ve zahmetli olması ve hazırlığın her aşamasının 
ustalık gerektirmesi özellikleriyle ünlenmiştir. Bu sebeple tüm üretim aşamaları Gaziantep’te 
gerçekleşmelidir. 

Denetleme: 
Antep yuvarlamasının (yuvalamasının), belirtilen özelliklere uygun olarak üretilip 

üretilmediğine dair denetimler 555 sayılı KHK hükümlerine uygun olarak, Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Temsilcisi koordinatörlüğünde, Gaziantep Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğü Temsilcisi, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği 
temsilcisinden oluşacak 3 kişilik bir denetim kurulu tarafından yapılır. 

Denetim kurulu, “Antep Yuvarlaması (Yuvalaması)” adını kullanan firmaların ürettikleri 
yuvarlamalarda (yuvalamalarda) yukarıda belirtilen malzemelerin içeriğini, yemeğin yapımında 
kullanılan etlerin uygunluğunu, üretim metoduna uygun olarak hazırlanmasını, pişirilmesini ve 
sunumunun tanıma uygunluğunu yılda bir defa düzenli olarak denetler; haksız ve kurallara aykırı 
kullananlar hakkında gerekli kanuni yollara başvurur ve şikayet üzerine ve ihtiyaç duyulduğunda 
ise her zaman denetim yapar. Denetime ilişkin raporlar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
tarafından düzenli olarak Türk Patent Enstitüsüne gönderilir. 5451/1-1 

—— • —— 
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

DUYURU 
İzmir Barosu Başkanlığı'ndan alınan 10.05.2016 gün ve 7644 sayılı yazıda; Hüseyin ve 

Azime Oğlu, 13685690480 TC Kimlik Nolu, 1947 doğumlu, Manisa İli, Şehzadeler İlçesi; 
Yarhasanlar Mahallesi; Cilt No: 36, Aile Kütük No: 33; Sıra No: 16'da kayıtlı Mehmet 
KAYIRLIOĞLU'nun, Baro Yönetim Kurulu'nun 23.02.2016 gün ve 67/62 sayılı kararıyla; 
Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından 
silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği 
bildirilmiştir. 

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 
avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. 
maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur. 5453/1-1 
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Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 
Belediye Meclisimizin 04/03/2016 tarih ve 183 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/05/2016 tarih ve 996 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 
İlçesi, Bağlıca Mahallesi imarın 47004 ada 2 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı Değişikliği” 06/06/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.  

İlgililere ilanen duyurulur. 5463/1-1 —— • —— 
TSE Aydın Temsilciliğinden: 

MAYIS 2016 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL 
SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR  

 
BELGE 

KONUSU BELGE NO 
FESİH 

TARİHİ 
FESİH 

GEREKÇESİ 
DİDİM YENİ ESER AKADEMİ İŞ GÜVENLİĞİ VE 
SAĞLIĞI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ 
DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. 

TS 13573 09-HYB-674 09.05.2016 FİRMA İSTEĞİ 

OSMAN ÇEŞME TS 11939 09-HYB-178 09.05.2016 FİRMA İSTEĞİ 

NAZİLLİ KAFKAS YEMEK GIDA İLAÇLAMA 
TEMİZLİK İNŞAAT HAY. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

TS 13075 
TS 8985 

09-HYB-666 25.05.2016 
ARA 

KONTROL 
OLUMSUZ 

KAMACI PETROL TİCARET VE TURİZM LTD. ŞTİ. 
TS 12663 
TS 11939 

09-HYB-384 30.05.2016 FİRMA İSTEĞİ 

 5461/1-1 —— • —— 
Özyeğin Üniversitesinden: 
Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. 

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; 
anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, 
öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik 
belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin 
Üniversitesi İnsan Kaynaklarına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler 
ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul 
edilmez. 

Duyurulur.  

Fakülte Bölüm Prof. Doçent 
Yrd. 
Doç. Açıklama 

Mühendislik 
Fakültesi 

Mühendislik 
Temel 

Bilimleri  
1   

Fizik alanında doktora yapmış ve 
doçentliğini almış olmak. Hadron 
spektroskopisi, yapısı ve etkileşimleri 
ile Örgü Kuantum Renk Dinamiği 
konularında teorik ve hesaplamalı 
araştırmalar yapıyor olmak; yetkinliğini 
uluslararası bilimsel dergilerde 
yayımlanmış çalışmaları ve yürüttüğü 
projeler ile kanıtlamak. 

Uygulamalı 
Bilimler 

Yüksekokulu  

Gastronomi 
ve Mutfak 
Sanatları    1 

Doktorasını İşletme veya Yiyecek 
İçecek alanında yapmış olmak (yurt 
dışında doktorasını almış ise denkliğinin 
bulunması). Yiyecek ve İçecek Yönetimi 
alanında yetkinliğini ve sektörel bilgisini, 
yayınları, yürüttüğü projeleri ve önceki iş 
tecrübeleri ile kanıtlamış bulunmak. İyi 
derece İngilizce bilmek. 

 5462/1-1 
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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

— Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve

Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

— Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Arel Üniversitesi Yaz Öğretimi 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.




