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T . C . 

B A Ş B A K A N L I K 

Personel ve Prensipler 21 Ağustos 1998 

Genel M ü d ü r l ü ğ ü 

B.02.0.PPG.0.12-305-14917 

C U M H U R B A Ş K A N L I Ğ I Y Ü C E K A T I N A 

24 Ağustos 1998 tarihinde Portekiz'e gidecek olan Devlet Bakanı Burhan KARA'nın 

dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Eyüp AŞIK' ın vekâlet etmesini yüksek 

tasviplerine saygıyla arz ederim. 

Mesut Y I L M A Z 

Başbakan 

T Ü R K İ Y E 

C U M H U R B A Ş K A N L I Ğ I 21 Ağustos 1998 

.39-06-199-98-555 

B A Ş B A K A N L I Ğ A 

İLGİ : 21 Ağustos 1998 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-14917 sayılı yazınız. 

24 Ağustos 1998 tarihinde Portekiz'e gidecek olan Devlet Bakanı Burhan KARA'nın 

dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Eyüp AŞIK'ın vekâlet etmesi uygundur. 

Bilgilerini rica ederim. 

Sü leyman D E M İ R E L 

CUMHURBAŞKANI 

Y ü r ü t m e v e İ d a r e B ö l ü m ü S a y f a : 2 
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Y ö n e t m e l i k l e r 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden : 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Kayıt-Kabul 

İşleri Yönetmeliği 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde 
yer alan fakültelerde lisans, Mühendislik ve Fen Bil imleri Enstitüsünde lisansüstü düzeyde 
eğitim-öğretim görecek öğrencilerin kayıt-kabul işlerinde uyulması gereken esasları belirle
mektir. 

Eğitim-Öğretim Türleri 

Madde 2 — İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde önlisans, lisans ve lisansüstü dü
zeylerinde ve kanun, yönetmelik ve Yükseköğretim kurulu kararlarıyla belirlenen esaslar ve 
süreler çerçevesinde eğitim-öğretim yapılır. 

Eğitim-öğretim süresinde uygulanacak sınav ve değerlendirme esasları ayrı yönetme
liklerle düzenlenir. 

Öğretim D i l i 

Madde 3 — İzmir Yüksek Teknoloji Ensti tüsü'nde eğitim-öğretim dil i İngilizcedir. 
Ancak, Türkçe veya başka bir dilde yapılmasında zorunluluk bulunan dersler Enstitü Sena
tosunca belirlenir. 

Öğrencilerin Kabulü 

Madde 4 — E n s t i t ü y e öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim 
Kurulu Kararları çerçevesinde Senato tarafından belirlenecek esaslara göre düzenlenir. Ens
titüye giriş ile i lg i l i bütün başvurular Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına yapılır. 

Hazırlık Sınıfı ve Lisans Programlarına Öğrenci Kabulü 

Madde 5 — Enstitünün hazırlık sınıfı ve lisans programlarının birinci sınıflarına Öğ
renci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek sınav sonuçlarına göre öğren
ci kabul edilir. 

Yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu kararları ve Senatoca belirlenen 
ilkeler çerçevesinde sınavsız olarak kabul edilmeleri mümkündür. 

Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulü 

Madde 6 —Lisansüs tü programlara öğrenci kabulü ile i lgi l i esaslar İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. 

Geçiş Yolu ile Kabul 

Madde 7 — Diğer yükseköğretim kurumlarından Enstitüye geçişler, Yükseköğretim 
Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ve alınan ilke kararları çerçevesinde yapılır. 
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Geçiş yoluyla Enstitüye kabul edilecek öğrencilerin dersleri izleyebilecek düzeyde 
İngilizce bilmeleri şarttır. Bu düzey Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenen 
sınavlarla belirlenir. 

Eğitim-öğretim d i l i tümü ile İngilizce olan Yükseköğretim Kurumlarından yatay ge
çiş yoluyla gelenlerin ve uluslararası nitelikteki kuruluşlar tarafından verilen (TOEFL, ELTS, 
C A M B , PROF, vb.) dil sınavına katılmış olanların belgeleri Yabancı Diller Bölümü tarafın
dan değerlendirilir. DiJ bilgileri yeterli görülenler İngilizce Yeterlik Sınavına alınmazlar. 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde İngilizce hazırlık sınıfı dışında en az bir eğitim-öğ
retim yılı öğrenim görmüş ve genel not ortamaları en az 1.00 olan öğrenciler, disiplin cezası 
alarak Enstitü ile ilişkileri kesilmemiş olmak koşuluyla, Enstitüdeki başka bir programa ge
çiş için başvurabilirler. 

Enstitü içinden veya dışından yapılacak başvurunun işleme konulabilmesi için öğren
cinin; 

a. Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
na başvurusunu yapması, 

b. Bulunduğu programda almış olduğu derslerden, geçiş için başvuracağı programa 
uygun olanların tümünü başarıyla tamamlamış olması, 

c. Geçiş yapacağı bölümün öngördüğü diğer geçiş koşullarını yerine getirmesi zorun
ludur. 

Geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri hesabına, geldiği kurumda ya da daha ön

ceki programda geçirdiği süreler de katılır. Toplanı süre yasayla belirlenen süreleri aşamaz. 

Geçiş başvurulan, öğrencinin geçmek istediği bölümün görüşü alınarak i lg i l i fakülte
nin Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir. Enstitü içinden ya da dışından geçiş yapması uygun 
görülen öğrencilerin önceden aldıkları derslerden hangilerinin geçiş yaptıkları programdaki 
hangi derslere karşılık sayılacağı ve intibak ettirilecekleri yarıyıl sayısı bölümün önerisi üze
rine i lg i l i Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. 

Lisansüstü programlara İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim 
Yönetmeliği hükümlerine göre geçiş yolu ile öğrenci kabul edilebilir. 

Özel Öğrenciler 

Madde 8 — Özel öğrenciler, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsündeki eğitim-öğretim 
programlarından birine kayıtlı olmadıkları halde, kendilerine yalnızca bazı derslere katılma 
izni verilen öğrencilerdir. Özel öğrencilere kayıt oldukları dersleri ve varsa bu derslerden al
dıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Bunların dışında özel öğrencilere diploma ve ün
van verilmez. 

Özel öğrenci statüsünde kayıt olunan derslerden alınan notlardan i lg i l i yönetim kuru
lunca uygun görülenler, sonradan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne öğrenci olarak kabul 
edilenlerin not ortalama hesaplarına katılabilir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4 



24 Ağustos 1998- Say ı : 23443 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 

Özel öğrencilerin lisans düzeyindeki derslere kabulü Bölüm Başkanı ve Dekan, lisansüs

tü derslere kabulü Enstitü Anabilim Dalı Başkanı ve Enstitü Müdürü kararları ile yapılır. 

Enstitüye Kayıt ve Kayıt İçin Gerekli İşlem ve Belgeler 

Madde 9 — Enstitünün herhangi bir düzeydeki eğitim-öğretim programlarına kabul 

edilen öğrencilerin kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca, Rektörlük onayı ile 

belirlenen günlerde yapılır. Kayıt için belirlenen zamanda başvurmayan ve gerekli belgeleri 

sağlayamayan öğrencilerin kayıtları yapılmaz. 

Enstitüye kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki koşullar 

aranır; 

a. İngilizce hazırlık sınıfı ve lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin Türki

ye'de bir liseden veya Millî Eğitim Bakanlığınca lise dengi olarak kabul edilen yurt içinde 

veya yurt dışındaki bir okuldan, lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ise yurt 

içinde veya dışında lisans diploması almaya hak kazandığını gösteren bir belgeye sahip ol

mak, 

b. Sağlık durumu, askerlik görevi, öğrenim vizesi vb. yönünden engeli olmamak, . 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne kabul edilen ve belirlenen şartları sağlamış olan

ların Senatoca belirlenecek diğer belgeri de sağlamaları koşulu ile ve kayıt için belirlenen 

harç ve ücretleri ödemeleri halinde kayıtları kesin olarak yapılır. Belgelerinde noksanlık ve 

tahrifat olanların kayıtları yapılmış olsa bile iptal edilir. 

Kayıt Yenileme 

Madde 10 — Öğrenciler her dönem başında ve akademik takvimde ilan edilen süre

ler içinde gerekli harç ve ücretleri ödeyerek ve ders programlarını onaylatarak kayıtlarını ye

nilemek zorundadırlar. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumludur ve kayıt

larını kendileri yaptırmakla yükümlüdürler. 

Mazereti Rektörlükçe kabul edilen öğrencinin ders alma süresi içinde kayıt yaptırma

sı mümkündür. Bu süre içinde de kaydını yenilemeyen öğrenci, bir defaya mahsus olmak üze

re i lg i l i fakülte veya Mühendislik ve Fen Bil imleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Kararı ile er

tesi dönem başında kaydını yenileyebilir. Aksi durumda öğrencilik haklarını tümü ile kaybe

der. Bu şekilde kayıt yaptıran öğrencinin, kayıt yaptırmadığı dönemlerde kaybettiği süre öğ

renim süresinden sayılır. 

İngilizce Hazırlık Sınıfı 

Madde 11 — Lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin İngilizce 

dil bilgileri Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan "Yeterlik Sınavı" ile belirlenir. 

Eğitim-öğretim di l i tümü ile İngilizce olan kurumlardan gelenler ile uluslararası nite

likteki (TOEFL, ELTS, C A M B , PROF, vb.) di l sınavlarına katılan öğrencilerin İngilizce ye

terlik düzeyleri de Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenebilir. 
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5 
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İngilizce yeterlik sınavında başarılı olamayanlarla di l düzeyleri yeterli görülmeyenler 

hazırlık sınıfına alınırlar. Öğrencilerin hangi düzeyde eğitim görecekleri, Yabancı Diller Bö

lümü tarafından kendilerine verilen bir düzey belirleme sınavı ile saptanır. 

Hazırlık sınıfı eğitiminin normal süresi ik i yarıyıldır. Başarısız olan hazırlık sınıfı öğ

rencilerine en fazla ik i yarıyıl ek süre verilebilir. 

Önlisans 

Madde 12 — Lisans programlarına kayıtlı öğrencilerden, ilk dört dönemin derslerini 

başarılı olarak tamamladıkları halde lisans diplomasını alamayacak duruma düşenlerle, aynı 

durumda olup meslek yüksek okullarına devam etmek isteyenlere verilecek "Önlisans Dipla-

ması" ile i lg i l i esaslar, Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde Senato tarafından dü

zenlenir. B u durumdaki öğrencilerin lisans programlarındaki kayıtları silinir. 

Not Belgeleri 

Madde 13 — Enstitüde öğrenim gören bütün öğrencilerin kayıt oldukları tarihten 

Enstitüden ayrılıncaya kadar aldıkları dersler ve bu derslerden aldıkları notlar, Öğrenci İşle

ri Dairesi Başkanlığınca öğrencinin not belgesine geçirilir. Öğrencinin isteği üzerine, not bel

gelerinin onaylı kopyaları öğrenciye elden verilir veya bildireceği adreslere posta ile gönde

rilir. Resmi kuruluşların isteği üzerine de onaylı not belgeleri bu kuruluşlara gönderilir. 

Not belgelerinin düzenlenmesi, öğrenciye verilmesi veya i lgi l i kuruluşlara gönderil

me işlemi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılır. 

Diplomalar 

Madde 14 — Öğrenimlerini yönetmeliklerde belirlenen esaslara göre başarı ile ta

mamlayanlara aşağıda belirtilen diploma ve sertifikalar verilir. 

a. Önlisans Diploması: Lisans programı uygulayan fakülte bölümlerinde önlisans dip

loması almaya hak kazanlara verilen diplomalarda i lgi l i Bölüm Başkanı, Dekan ve Rektörün 

imzaları bulunur. Verilen diplomalarda öğrencinin görmüş sayıldığı öğrenim süresi belirtilir. 

b. Lisans Diploması: İlgili Bölüm Başkanı, Dekan ve Rektör tarafından imzalanır. 

Diploma üzerinde öğrencinin fakültesi, bölümü varsa programı belirtilir. 

c. Çift Ana Da l Diploması: Çift ana dal programı uygulayan fakülte bölümlerinde çift 

ana dal diploması almaya hak kazananlara verilen diplomalarda, i lgi l i Bölüm Başkanı, De

kan ve Rektörün imzaları bulunur. Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu programının 

adı belirtilir. 

d. Yan Dal Sertifikası: Yan dal programı uygulayan fakülte bölümlerinde yan dal ser

tifikası almaya hak kazananlara verilen sertifakalarda i lgi l i Bölüm Başkanı, Dekan ve Rek

törün imzaları bulunur. Sertifika üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu yan dal programının adı 

belirtilir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6 
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e. Lisansüstü Diploması: İlgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanı, Enstitü Müdürü ve 

Rektör tarafından imzalanır. Lisansüstü diplomalarda öğrencinin Enstitüsü, Enstitü Anabilim 

Dalı ve izlemiş olduğu programın adı bulunur. 

Bütün diplomaların şekli, ölçüleri ve diplomalara yazılacak bilgiler Senato tarafından 

belirlenir. 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden diploma alınabilmesi için diploma düzeyinde

ki öğrenimin son ik i döneminin İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde geçirilmesi şarttır. 

Diplomalar hazırlanıncaya kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere i lgi l i Bölüm Baş

kanı veya Mühendislik ve Fen Bil imler i Enstitüsü Anabilim Dalı Başkanı ve Öğrenci İşleri 

Dairesi Başkanı 'nın imzalarını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir. Diplomaların 

kaybı durumunda bir defaya mahsus olmak üzere, Türkiye baskısı olan bir gazetede ilan edil

mesi, gerekli harcın yeniden ödenmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşulu ile ye

ni bir diploma verilir. İkinci olarak verilen bu diploma üzerine "İkinci Nüsha" ibaresi konur. 

Ünvanlar 

Madde 15 — D i p l o m a ile kazanılan Unvanlar için Üniversitelerarası Kurul önerileri 

üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde İzmir Yüksek Tekno

loji Enstitüsü Senatosunca işlem yapılır. Ünvanlar diploma üzerinde belirtilir. 

Kayıt Sildirme 

Madde 16 — Öğrenciler istedikleri anda Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bir di

lekçe ile başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Kayıt sildiren öğrencinin durumu i lgi l i bölüm, 

dekanlık ve Mühendislik ve Fen Bi l imler i Enstitüsüne bildirilir. Kaydını sildiren öğrenci tek

rar Enstitüye dönmek isterse ilk başvuran veya geçiş yapan öğrencilerle aynı işleme tabi tu

tulur. 

Kaydını sildiren öğrenciye ödemiş olduğu harç ve ücretler iade edilmez. 

İlişik Kesme 

Madde 17 — Kendi isteği ile veya Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kaydı silinen, 
çıkarılan ve mezun olmak suretiyle Enstitüden ayrılanların diplomalarını veya dosyalarında
k i kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Enstitünün belirlediği ilişki kesme işlemlerini ye
rine getirmeleri şarttır. 

İzinli Ayrılma 

Madde 18 — Ö ğ r e n c i l e r tekrar enstitüye dönmek üzere 19 uncu maddede belirtilen 

koşullarda izinli ayrılabilirler. 

B u durumdaki öğrenciler; 

a. Hazırlık sınıflarında, Yabancı Diller Bölümü kararı ve Rektörlük onayı ile, 

b. Lisans programlarında Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile, 
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c". Lisansüstü programlarda Mühendislik ve Fen Bil imleri Enstitüsü Yönetim Kurulu 
kararı ile izinl i sayılabilirler. 

Öğrencilere hazırlık sınıfında en fazla 2 (iki) yarıyıl, lisans programlarında en fazla 4 
(dört) yarıyıl, lisansüstü programlarında en fazla 4 (dört) yarıyıl izin verilebilir. 

İzinli geçen süreler öğrenim süresine katılmaz. 

İzinli Sayılma Koşulları 

Madde 19 — Öğrencilere aşağıdaki gerekçelere ve belgelere dayalı olarak yarıyıl iz
ni verilebilir. 

a. Hastalık İzni: Yarıyıl izni verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan resmi bir Sağ
lık Kurulu Raporu ile belgelenmek koşulu ile öğrencilere yarıyıl izni verilebilir. A c i l haller 
dışında öğrencinin ilk başvuracağı yer Enstitünün Sağlık Merkezidir. 

b. Askerlik İzni: Öğrencilerin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle ya
pılamaması sonucu askere alınması halinde askerlik izni verilebilir. 

c. Maddi ve Ai lev i Nedenlerle İzin: Öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve 
geçimini etkileyen ölüm, tabii afet veya benzer durumlarda verilebilir. 

d. Yurtdışında öğrenim görmek üzere veya öğrenimleri ile i lgi l i görevlendirmeleri ha
linde de öğrencilere izin verilebilir. 

Tutuklanan, mahkum olan veya aranmakta olduğu i lgi l i makamlarca bildirilen öğren
cilere izin verilmez. Tutukluluğu sona ermiş olan öğrenciler geçen süre için izinli sayılabilir
ler. 

İzin İçin Başvuru 

Madde 20 — İzin istemleri gerekçeli bir dilekçe ve belgelerle birlikte i lg i l i bölüm ve
ya Mühendislik ve Fen Bil imleri Enstitüsü Anabilim Dalı Başkanlığına yapılır. İlgili yönetim 
kurulu kararı ile kesinleşir ve sonuç Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca öğrenciye duyuru-
İUT. 

İzin isteklerinin yarıyıl bazında ve ders alma süreleri içerisinde yapılması esastır. A n i 
hastalık ve beklenmedik durumlar dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular iş
leme konulmaz. 

İzinden Dönüş 

Madde 21 — İzin kullanan öğrencilere Enstitüye dönüşlerinde aşağıdaki işlemler uy
gulanır. 

a. Öğrenim görmek amacıyla yurt dışına belirli bir süre için izin alan öğrencilerin yurt 
dışında gördükleri öğrenim ve aldıkları dersler i lgi l i yönetim kurulu tarafından değerlendiri
lir. 

b. Diğer nedenlerle izin almış olan öğrenciler izinlerinin bitiminde normal yarıyıl ka
yıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. 
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c. Hastalık nedeni ile izin almış olan öğrenciler ise öğrenimlerine devam edecek du

rumda olduklarını Sağlık Kurulu Raporu ile kanıtlamak zorundadırlar. 

Danışmanlık 

Madde 22 — Öğrencilerin öğrenim programlarının düzenlenmesinde yardımcı olmak 

ve diğer sorunları ile ilgilenmek üzere öğretim üyeleri arasından i lg i l i yönetmelikler çerçe

vesinde danışmanlar görevlendirilir. 

Stajlar 

Madde 23 — Eğitim-öğretim dallarının özelliklerine göre zorunlu görülecek meslek 

stajları Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde İzmir Yüksek Tekno

loji Enstitüsü Senatosu tarafından düzenlenir. 

Disiplin İşleri 

Madde 24 — Öğrencilerin disiplin işlemleri Yükseköğretim Kurulu tarafından çıka

rılan Öğrenci Disipl in Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. 

Öğrenciler hakkında disiplin kovuşturması açılmasını gerektiren toplu olaylarda, 

Rektörün onayı ile Enstitü düzeyinde soruşturmacı veya soruşturmacılar kurulu atanabilir. 

Soruşturmacı veya soruşturmacıların hakkında disiplin kovuşturması açılan öğrencilerle ay

nı fakülte veya birimin mensubu olması koşulu aranmaz. 

Burs ve Yardım İşleri 

Madde 25 — Öğrencilere burs ve yardımların tahsisi, düzenlenecek bir yönetmeliğe 

göre Rektörlükçe kurulacak bir komisyon tarafından yapılır. 

Sağlık İşleri 

Madde 26 — Öğrencilere verilecek sağlık hizmetleri ve hastalanan öğrencilere uygu

lanacak işlemler ayrı bir yönetmelikle düzenlenir. 

Harçlar ve Ücretler 

Madde 27 — Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen öğrenim harçları dışında öğrenci

lerden alınacak ücretler Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir. Öğrenim harcını ve diğer üc

retlerini süresi içinde ödemeyen öğrenciler hakkında yapılacak işlem Enstitü Yönetim Kuru

lu tarafından kararlaştırılır. 

Yürürlük 

Madde 28 — B u Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 29 — B u Yönetmelik hükümlerini îzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü 

yürütür. 
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden : 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim-öğretim 

Süresi ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde 

yer alan fakültelerde lisans düzeyindeki eğitim-öğretimde uyulması gereken esasları belirle

mektir. 

Eğitim-Öğretim Yılı 

Madde 2 — Bir eğitim-öğretim yılı her biri 16 haftalık i k i yarıyıldan oluşur. Yarıyıl

lara sınav süreleri de dahildir. Akademik takvim fakültelerin önerileri gözönüne alınarak Se

nato tarafından belirlenir. 

Gerektiğinde yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile i lg i l i düzenlemeler ayrı bir yönetme

likle yapılır. 

Ders Programları 

Madde 3 — Lisans öğrenimi süresince izlenecek eğitim planları ve derslerin yarıyıl

lara dağılımı i lg i l i bölümce düzenlenir ve Fakülte Kurulu Kararı ve Senatonun onayı ile ke

sinlesin 

Öğrencilerin öğrenimleri sırasında her yarıyılda izleyecekleri ders programları kayıt

lı oldukları bölümce düzenlenir. Fakülte Kurulu Kararı ile kesinleşir. 

Zorunlu, Seçmeli ve Önkoşullu Dersler 

Madde 4 — Derslerden hangilerinin zorunlu, seçmeli ve önkoşullu dersler oldukları 

eğitim - öğretim planlarında belirtilir. 

Her öğrenci kayıtlı olduğu bölümün zorunlu derslerini almakla yükümlüdür. Seçmeli 

dersler öğrencinin isteği de gözönünde tutularak bölümce saptanan esaslara göre danışmanın-

ca belirlenir. 

Enstitü Senatosunca belirlenen dersler için i lg i l i birimler tarafından muafiyet sınavı 

açılabilir. Muafiyet sınavında başarılı olanlar bu derslerde kendi istekleri üzerine muaf tutu

lur. Bu şekilde muaf tutulan derslere ait değerlendirme esasları Senato tarafından belirlenir. 

Bir dersin alınabilmesi için, başarılmış olması gereken derse önkoşul dersi denir. Ön

koşullu dersler ve önkoşulları i lg i l i bölümce Fakülte Kuruluna önerilir ve bu kurulun onayı 

ile kesinleşir. Önkoşullu dersler eğitim-öğretim planlarında gösterilir. 

Önkoşul dersi başarılmadan bu derse dayanan diğer dersler alınamaz. 
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Derslerin Kredi Değeri 

Madde 5 — Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı 
ile, uygulama, stüdyo, laboratuvar ve atölyelerin haftalık ders saatlerinin yarısının toplamın
dan oluşur. 

Not ortalamalarına katılmayacağı Enstitü Senatosu tarafından kabul edilen derslerin 
kredi saat değeri tespit edilmez. Bu tür derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatlerinin be
lirtilmesi ile yetinilir. 

Ders Yükü 

Madde 6 — Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı normal ders yükü, öğrencinin ait ol
duğu bölümün eğitim-öğretim planında gösterilen yüktür. Derslerin kredi değeri üzerinden 
belirlenen bu yük bölümün görüşü alınarak Fakülte Kurulunun önerisi ile Enstitü Senatosu 
tarafından belirlenir. 

Bi r öğrencinin her yarıyılda alacağı normal ders yükü, ders programının zorunlu kıl
dığı durumlarda veya genel not ortalamaları 2.00'den az olan öğrencilerin ise istekleri halin
de i lg i l i Bölüm Başkanının kararı ile en fazla ik i ders azaltılabilir. Bu durumda bırakılan ders
lerin, açıldığı ilk dönemde öğrencinin ders yükünde yer alması gerekir. 

Normal ders yükünde geri kalmış ve eksik derslerini tamamlamak isteyen veya not 
yükseltmek amacıyla ders tekrar etmek isteyen öğrencilerin ders yükü, genel not ortalamala
rının en az 2.00 olması koşulu ile, danışmanının uygun görmesiyle en fazla bir ders, genel not 
ortalamasının en az 2.50 olması halinde ise danışmanının uygun görmesiyle en fazla i k i ders 
artırılabilir. 

Devam Zorunluluğu ve Denetlenmesi 

Madde 7 — Öğrencilerin derslere, uygulamalara, sınavlara ve diğer çalışmalara deva
mı zorunludur. Öğrencilerin devam durumları i lg i l i öğretim elemanı tarafından izlenir ve de
ğerlendirilir. 

Çift Ana Dal Programlan 

Madde 8 — Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere, başka bir bölümün lisans prog
ramını aynı zamanda izleme izni verilebilir. Bu öğrencilerin izledikleri programa çift ana dal 
lisans programı denir. Çift ana dal programına ilişkin hususlar ayrı bir yönerge ile düzenle
nir. 

Yan Dal Programlan 

Madde 9 — Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere bir yan dal programını izleme 
izni verilebilir. Yan dal programlarına ilişkin konular ayrı bir yönerge ile düzenlenir. 

Sınavlar ve Başarı Düzeyinin Değerlendirilmesi 

Madde 10 — Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınavı, bir de yarıyıl sonu sına
vı yapılır. Ara sınav tarihleri, her yarıyılın başladığı günü izleyen 30 (otuz) gün içinde bölüm 
başkanlıklarınca ilan edilir. Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler Bölüm Başkanının onayı ile 
yapılabilir. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlemeksizin yapılabilir. 
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Yarıyıl sonu sınavların günü, yeri ve saati belirtilmek sureti ile Enstitü tarafından tes

pit ve ilan edilir. 

Bi r öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuç

ları ile yarıyıl çalışmaları ve derse devam durumu gözönünde bulundurularak dersin öğretim 

elemanı tarafından takdir edilir. 

Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen dersler ilgil i bölüm tarafından 

saptanarak Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirilir. Bu derslerde öğrencinin yarıyıl so

nu notu, yarıyıl içi çalışmaları gözönünde tutularak verilir. 

Bölüm Başkanlığınca, geçerli görülebilecek bir nedenle, herhangi bir sınava girme

yen öğrenci mazeret sınavına alınabilir. 

Yarıyıl sonu ders başarı notu bölüm başkanlıklarınca Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlı

ğına verildiği andan itibaren kesinlik kazanır. 

Başarı Notu 

Madde 11 — Öğrencilere yarıyılda aldıkları her ders için, aşağıda harflerle tanımlan

mış notlardan biri, dersin öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak verilir. 

Harf notlarının katsayıları ve 100 (yüz) puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösteril

miştir. 

Puan Dönem Ders Notu Katsayısı Ortalamalara Katılmayan Notlar 

90-100 A A 4.0 I-Eksik 

85-89 B A 3.5 S-Yeterli 

80-84 B B 3.0 U-Yetersiz 

75-79 C B 2.5 P-Gelişmekte Olan 

70-74 C C 2.0 E X - M u a f 

65-69 D C 1.5 NA-Devamsızlık Nedeniyle Başarısız 

60-64 D D . 1.0 W-Çekilmiş 

50-59 F D 0.5 

49 ve aşağısı F F 0 

(1) notu; yarıyıl içinde başarılı olduğu halde, (hastalık veya geçerli bir nedenle) gerek

l i koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. 
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Öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı zaman, notların Öğrenci İşleri Daire Baş
kanlığına teslimi tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde eksiklerini tamamlayarak yeni bir 
not almak zorundadır. Aks i halde (I) notu kendiliğinden (FF) notu haline gelir. Ancak uzayan 
bir hastalık ve benzeri durumlarda, (I) notunun süresi, Bölüm Başkanlığının önerisi ve Fakül
te Yönetim Kurulunun Kararıyla bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir. 

(S) notu; alman notun not ortalamalarına katılmadığı dersler için verilir. (S) notu ay
rıca, diğer yükseköğretim kurumlarından Enstitüye gelen veya ÖSYM sınavıyla Enstitüye 
yeniden kaydolan öğrencilerin, daha önce almış oldukları ve denkliği Bölüm Başkanının öne
risi, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile tanınan dersler için verilir. 

Öğrenci değişim programlarında alınan derslerin denkliği ve/veya intibakı i lgi l i Fa
külte Yönetim Kurulunca yapılır. 

(P) notu; alınan notun not ortalamalarına katılmadığı dersleri sürdürmekte başarısız 
olan öğrencilere verilir. 

(U) notu; alınan notun not ortalamalarına katılmadığı derslerde başarısız olan öğren
cilere verilir. 

(EX) notu; Senatoca belirlenen derslerden ilgili bölümce yapılan muafiyet sınavı so
nucunda kredisiz olarak muaf tutulan öğrencilere verilir. (EX) notu, ortalamaya katılmaz, an
cak not belgelerinde gösterilir. 

( N A ) notu; devamsız veya dersin uygulamalarında başarısız olan görencilere verilir. 
(NA) notu, not ortalamaları hesaplarında (FF) notu işlemi görür. B i r dersten (NA) notu alan 
öğrenci, bu ders için bu yönetmeliğin 17 nci maddesindeki haklardan yararlanamaz. 

(W) notu; ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra, yarıyılın başladığı tarih
ten sonraki ilk 10 (on) hafta içinde, danışmanın önerisi ve öğretim üyesinin izniyle bırakılan 
bir ders için verilir. Öğrencilerin bu biçimde dersten çekilebilmeleri, aşağıdaki kurallar içeri
sinde mümkündür; 

a) B i r öğrenci, lisans programının ilk ik i yarıyılındaki derslerden çekilemez. B u ku
rala, öğrencinin not ortalamasını yükseltmek amacıyla yeniden aldığı dersler dahil değildir. 

b) B i r öğrenci, tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce (W) notu aldığı ve not ortala
masına katılmayan derslerden çekilemez. 

c) Dersten çekilme sonucu normal ders yükünün 2/3'ünün altına inilmesi durumunda, 
dersten çekilme izni verilmez. 

d) B i r dönemde en çok bir ders, bütün lisans öğrenimi boyunca en çok altı dersten ol
mak üzere danışmanın önerisi ve öğretim üyesinin izniyle çekilme izni verilebilir. 

Dönem sonu ders notları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından açıklanır. 

Sınav Sonucuna İtiraz 

Madde 12 — Bi r sınavın veya yarıyıl içi çalışmasının sonucuna, ilan tarihinden itiba
ren en çok 7 (yedi) gün içinde yalnızca maddi hata yönünden itiraz edilebilir. Öğrenciler, öğ
retim elemanının not takdirine ilişkin hata itirazında bulunamazlar. 
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Maddi hata ile ilgili itiraz i lgi l i Bölüm Başkanlığına bir dilekçe ile yapılır. İlgili öğre

tim elemanının da görüşü alınarak bu dilekçe, bölüm tarafından karara bağlanır. 

Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla i lgi l i maddi hataların karara bağlan

ması en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde sonuçlandırılmış olmalıdır. 

Sınav Evrakı 

Madde 13 — Sınav kâğıtları, ödevler, projeler, laboratuvar ve staj raporları ve benze

ri evrak 2 (iki) yıl süre ile Bölüm Başkanlığı tarafından muhafaza edilir. B u süre sonunda nor

mal usuller uyarınca imha edilir. 

Not Ortalamaları 

Madde 14 — B i r öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile 

aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. 

Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin aldığı bü

tün derslerden elde ettiği toplam kredi tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. 

Bulunan ortalama, virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir. 

Genel not ortalaması ise, öğrencinin Enstitüye girişinden itibaren almış olduğu ders

lerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan 

en son not katılır. Gerek yarıyıl, gerekse genel not ortalamasında (AA) 'dan (FF)'e kadar ve

rilen harf notları esas tutulur. 

Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Öğrencilerin başarı durumları her ya

rıyıl sonunda Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel 

not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. 

Başarı Düzeyi 

Madde 15 — Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğ

rencileri başarılı sayılırlar. Başarılı öğrencilerden bir yarıyıl sonunda, en az normal ders yü

künü almak koşuluyla o yarıyılın not ortalaması 3.00 - 3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 

3.50 - 4.00 olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl 

sonunda ilan edilir. 

Başarısızlık 

Madde 16 — Genel not ortalaması ve/veya yarıyıl not ortalaması 2.00'nin altında 

olan lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. İkinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olan başarısız 

öğrencinin öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibarıy

la genel not ortalamalarının en az 1.80 olması gerekir. 

Kayıtlı bulunduğu yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1.80'den daha az olan ikinci 
ve daha üst yarıyıldaki bir öğrenci, 17 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla genel not 
ortalamasını 1,80'e yükseltinceye kadar daha önce aldığı dersleri tekrarlar. Daha Önce alma
dığı bir dersi alamaz. 
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Daha önce kayıt olunup (W) notu alınan dersler, ders tekrarı durumundaki öğrenciler 

tarafından alınamaz. 

Ders tekrarında (W) notu alınan dersler dışında ders tekrarı ile i lgi l i konuları belirle

yen 18 inci madde hükümleri uygulanır. Öğrencilerin ders tekrarladıkları dönemler azami öğ

renim süresine katılır. 

Akademik Yetersizlik Nedeni İle İlişki Kesilmesi 

Madde 17 — 16 ncı madde hükümlerine göre ders tekrarı yapmakta olan öğrencilere 

genel not ortalamalarını istenen en az genel not ortalamasına (2.00) çıkarmaları için en fazla 

ik i yarıyıl süre tanınır. B u süre içerisinde genel not ortalamalarını 2,00'ye çıkaramayan öğ

rencinin kayıtlı olduğu programla ilişkisi kesilir. 

İlişki kesilme durumuna gelen öğrencilerden; 

a. Bir inci sınıfta ilişkisi kesilen bir öğrenciye devam zorunluluğunu yerine getirdiği 

ve F F veya F D notu aldığı en fazla 1 (bir) dersten, 3 (üç) yıl içinde kullanılmak üzere en faz

la üç sınav hakkı verilir. Eğer bu durumdaki öğrencinin F F veya F D notu bulunmuyor ise, sı

nav hakkını D D veya D C notu aldığı bir ders için de kullanabilir. 

b. İkinci ve daha yukarı sınıflarda ilişkisi kesilen bir öğrenciye devam zorunluluğunu 

yerine getirdiği ve F F veya F D notu aldığı en fazla 3 (üç) dersten, üç yıl içinde kullanılmak 

üzere en fazla üç sınav hakkı verilir. Eğer bu durumdaki bir öğrencinin F F veya F D notu al

tığı dersi bulunmuyorsa ya da F F veya F D notu aldığı derslerin sayısı üçten az ise, sınav hak

kını son ik i dönemde D D veya D C notu aldığı dersler için kullanabilir. 

Bu sınavlarda alınan not tek başına değerlendirilir ve harf notu olarak belirlenir. Gir

dikleri sınavlar sonucunda yönetmelik hükümlerine göre ilişik kesilme durumu ortadan kal

kan öğrenciler öğrenimlerine yürürlükteki esaslara göre öğrenci katkı payını ödeyerek bırak

tıkları yerden devam ederler. 

c. B u sınavlar her eğitim-öğretim yılı başında, dersler başlamadan önce yapılır. Sına

va giremeyenler için mazeret sınavı açılmaz. B u durumdaki öğrencilerin sınavlara girdikleri 

süre öğrenim süresinden sayılmaz. B u sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik haklarından ya

rarlanamaz. 

Öğrencilerin hangi derslerden sınav hakkı kullanacaklarını, Senatoca belirlenen aka

demik takvimde yer alan tarihler arasında, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına verecekleri ilk 

başvuru dilekçesinde belirtmeleri zorunludur. 

d) Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı olmayan dersler ve başarı değerlendirmesi 

yarıyıl boyunca süren çalışmalara göre yapılan dersler ile, ders uygulamalarına ilişkin koşul

ları yerine getirilmemiş olan dersler için hak tanınmaz. 
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Ders Tekrarı 

Madde 18 — Bi r dersten (FF), (FD), (W) veya (U) notu alan veya dersi normal döne

minde almayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk dönemde almak zorundadırlar. B u 

dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, öğrenciler, bunların yerine 

okudukları bölümce eşdeğerliliği kabul edilen dersleri alırlar. 

Öğrenci daha önce geçer not aldığı dersleri isterse tekrarlayabilir. Ancak bu tekrarı, 

dersi ilk aldığı yarıyılı takip eden en geç bir dönem içinde yapmak zorundadır. Tekrarlanan 

derslerde alınan son not geçerlidir. B i r dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl no

tu olarak lisans öğrencisinin en az (DD) almış olması gerekir. 

Son Yarıyılda Başarısız Öğrenciler 

Madde 19 — Bir öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyılda aldığı dersleri başarı ile tamamla

dığı takdirde lisans diploması almak için gerekli tüm koşulları yerine getiriyorsa, bu öğrenci 

son yarıyıl öğrencisi sayılır. 

Son yarıyılda not ortalamalarına katılan en çok ik i dersten (FF) veya (FD) notu alan 

ve/veya not ortalamalarına katılmayan en çok bir dersten (U) notu alan öğrencilere eksikleri

ni tamamlamak veya yeni bir sınava girmek üzere, en geç ertesi dönem başına kadar ek bir 

süre verilir. B u ek süre içerisinde girilen sınavda alınan not, yarıyıl sonu sınavı yerine geçer 

ve yarıyıl sonu başarı durumu bu not esas alınarak hesaplanır. 

Son yarıyılda (FF) veya (FD) notu almadıkları halde genel not ortalaması 2.00'nin al

tına düşen öğrencilere, bu yarıyılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldığı en çok i k i dersten yu

karıdaki koşullar çerçevesinde ek süre verilebilir. Durumları bu maddeye uygun öğrenciler 

yarıyıl sınav sonuçları ilan edildikten sonra 7 (yedi) iş günü içerisinde Öğrenci İşleri Dairesi 

Başkanlığına bir dilekçe ile başvururlar. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı öğrencinin duru

munun bu maddeye uygunluğunu inceledikten sonra hangi dersten ek süre tanındığını öğren

ciye ve i lg i l i öğretim elemanlarına bildirir. 

B u maddede öngörülen ek süre ve ek sınav hakkı bir öğrenciye bir kez tanınır. 

Diploma 

Madde 20 — Öğrenimlerini başarıyla tamamlayan ve diploma almaya hak kazanan 

öğrencilere, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile lisans diploması verilir. 

Lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin genel not ortalamasının 2.00'nin al

tında olmaması gerekir. Genel not ortalaması 3.00'den 3.49'a kadar olan öğrenciler onur, 

3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler, yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu öğ

rencilerin durumu diplomalarında belirtilir. Başka bir üniversiteden yatay geçiş yoluyla ge

len öğrencilerin lisans diploması alabilmeleri için en az son ik i yarıyılını İzmir Yüksek Tek

noloji Enstitüsünde okumuş olmaları gerekir. 
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Öğrenim Süresi 

Madde 21 — İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde lisans öğreniminin normal süresi 
dört öğretim yılı (sekiz yarıyıl) dır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3908 sayılı K a 
nun ile değişik 44 üncü maddesi uyarınca, öğrencilere normal öğrenim sürelerine üç öğretim 
yılı (altı yarıyıl) ek süre tanınır. Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki koşulları sağlayanlar ye
dinci yarıyıl sonunda mezun olabilir. Lisans programındaki dersleri en az 3.50 genel not or
talaması ile tamamlayanlar daha kısa sürede de mezun olabilir. 

Lisans öğrencileri öğrenimlerini yönetmelikte belirtilen meşru bir neden olmaksızın 
en fazla 7 (yedi) öğrenim yılı içinde tamamlamak zorundadır. Yedi yıl içinde mezun olama
yan öğrencilerin Enstitü ile ilişkileri kesilir. Ancak bu yönetmeliğin diğer hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla, mezun olmak için beş dersten fazlı: dersi kalanlara daha önce kalıp başarı
sız oldukları dersler için bir sınav, bir bütünleme hakki verilir. B u sınavlar sonunda mezuni
yet için geriye kalan başarısız ders sayısını en fazla beş derse indirenlere bu dersler için üç 
yarıyıl, ek sınavları almadan dört veya beş dersi kalmış olanlara bu dersler için dört yarıyıl, 
üç veya daha az dersi kalmış olanlara bu dersler için sınırsız ek süre tanınır. Bunlardan uygu
lamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam koşulu 
aranmaz.' 

Mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden başarılı olduğu halde, genel not orta
laması 2.00'den az olduğu için ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciye de, not ortalaması
nı yükseltmek üzere programlarındaki 3. ve 4. sınıf derslerinin dilediklerinden sınırsız ek sü
re tanınır. B u durumdaki öğrenciler için, yönetmeliğin 18 inci maddesinde yer alan 3. yarıyıl 
içinde ders tekrarı koşulu uygulanmaz. 

E k süre hakkı kazanan öğrenciler yürürlükteki esaslara göre öğrenci katkı payını öde

yerek dönem kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Sonsuz ek süre hakkı kazanıp, üst üste veya 

aralıklı olarak toplam 3 eğitim - öğretim yılına kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırdığı hal

de sınavlara hiç girmeyen öğrenciler ek süre hakkını kaybeder. 

Önlisans Diploması 

Madde 22 — Lisans öğrenimini tamamlamayanların veya tamamlayamayanların ön
lisans diploması almaları veya meslek yüksek okullarına intibak ettirilmeleri Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir. Önlisans diploması için gerekli dersle
rin herbirinden en az (DD) veya (S) notu alınmış olması gerekir. 

Yürürlük 

Madde 23 — B u Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 24 — B u Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü 
yürütür. 
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Kırıkkale Üniversitesinden : 

Kırıkkale Üniversitesi El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(ESAUM ) Yönetmeliğinin 11 inci Maddesinin 

Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik 

M A D D E 1 —21 Temmuz 1998 tarih ve 23409 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Kırıkkale Üniversitesi El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ESA

U M ) Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Merkez Müdürü 

"Madde 11 — Merkez Müdürü, Merkezin faaliyet alanına giren konularda yeterince 

uzman olan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi sona 

eren Müdür tekrar atanabilir. Müdür 'ün altı aydan fazla süre ile görev başında bulunmaması 

durumunda görevi sona erer. 

Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir Müdür Yardımcısı seçer. Müdür Yar

dımcısı, Müdür 'ün katılmadığı toplantılarda kurullara başkanlık eder." 

Yürürlük 

M A D D E 2 — B u Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

M A D D E 3 — B u Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Trakya Üniversitesinden : 

Trakya Üniversitesi Trakya Araştırmaları Merkezi 

Yönetmeliği 

Kuruluş 

Madde 1 — 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 2880 sayılı Kanunla değişik 

7 nci maddesinin (d) bendinin 2 nci alt bendi uyarınca Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağ

lı olarak "Trakya Araştırmaları Merkezi" kurulmuştur. 

Merkezin Amaç ve Görevleri 

Madde 2 — a) Trakya Bölgesi ve yakın ilişkisi bulunan Kuzey Batı Anadolu ve Ba l 

kanların Traklar ve i l int i l i ulusları esas alınarak, bu bölgelerin mahalli ve özgün kültürlerinin 

en erken Pre-ve Protohistorik devirlerden başlayarak klasik devir işlerine kadar geçirdiği sa

natsal ve kültürel gelişimlerini ve gerçeklerini incelemek ve bu amaçla, bu bölgelerin Trak-
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ya ve Kuzey Batı Anadolu Bölgeleri çevresinde arda kalan sanatsal ve kültürel miraslarını 

teşhis, tespit ve tasnif ederek, gerektiğinde yüzey araştırmaları ve kazılar yaparak, incelemek 

ve tanıtmak. 

Trakya ve Kuzey Batı Anadolu Bölgelerinin ve Traklar ve ilintili kültürlerin (Misya-

lılar, Frikyalılar, Bitinyalılar, Pelasglar, v.s) ve özgün kültürel oluşumların (Keltler, İlirler, 

v.s) tam olarak incelenebilmesi ve ilişkili sanatsal ve kültürel verilerin teşhis ve tespit edile

bilmesi için diğer Anadolu ve Avrupa kültürleriyle birlikte Akdeniz çevresi kültürel gelişim

lerinin sanatsal ve kültürel verileriyle ilgilenmek. 

b) B u amaçlar doğrultusunda uluslararası ve ulusal düzeyde resmî ve özel kurum, ku

ruluş (müze, enstitü, kütüphane, bölüm, v.s) ve bilimsel kimliğini kanıtlamış şahıslarla irtibat 

kurup, karşılıklı bilgi alışverişi gerçekleştirmek ve karşılıklı faaliyetlerde bulunarak, konfe

rans, panel, sempozyum, kongre ve sergilere katılmak ve bu tip faaliyetleri etkinleştirip sür

dürmek. 

Aynı zamanda, merkezin ana amacı doğrultusunda, sanatsal ve kültürel mirasları ve 

değerleri korumak ve tanıtmak için vilayet, kaymakamlık, belediye, muhtarlık, eğitim ku

rumları, benzeri merkezler, askeri birlikler, dernekler, v.s. ile temas kurup, işbirliği yapmak. 

c) Merkezin amacına uygun olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapmak ve 

merkez adına (kitap, kitapçık, sürekli yayın, v.s. gibi) yayınlar çıkartmak. 

Teşkilat ve İşleyiş 

Madde 3 — Araştırma Merkezinin yönetim teşkilatı şu şekildedir: 

a) Müdür, 

b) Genel Kurul , 

c) Yönetim Kurulu, 

d) Danışma Kurulu. 

Müdür 

Madde 4 — Müdür, Trakya Üniversitesinin Sanat Tarihi ve Prehistorik/Protohistorik 

Arkeoloji alanında yetkinleşmiş ve Trakoloji konusunda faaliyet gösteren ve i lgi l i kurumlar

ca yeterliği kabul edilmiş öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl süreyle atanır. Sü

resi sona eren Müdür yeniden atanabilir. Müdür, üniversite öğretim elemanları arasından (sa

hada öğretim üyesi bulunmadığı takdirde öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri dahil ol

mak üzere) bir veya ik i yardımcı seçer. Müdür Yardımcısı veya yardımcıları Müdürün verdi

ği işleri yerine getirerek Merkezin işleyişinde Müdüre yardımcı olur ve Müdürün bulunma

dığı zamanlarda Müdüre vekalet eder. Müdür Yardımcısı veya yardımcılarının Trakoloji ve

ya ilişkili bir alanda faaliyet göstermesi ve çalışması gereklidir. 
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Madde 5 — Merkez Müdürünün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek veya yönetmelik ile kendisine verilmiş olan görevleri yerine 

getirmek, 

b) Merkezin kurullarını toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıları yönet

mek, 

c) Kurullarda alınacak kararları uygulamak ve çalışma programını yönetmek, 

d) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte tespit ederek Yöne

tim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak, 

e) 2547 sayılı Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak. 

Genel Kurul 

Madde 6 — Genel Kurul , Müdürün başkanlığında Müdür Yardımcısı veya Yardımcı

ları ve Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile saha ile i lgi l i sosyal bilimlerden (sanat tarihi, 

arkeoloji, tarih) Traklar ve Trakya Prehistoryası ve Protohistoryası ve bu süreçlerin sanatı ile 

ilgilenenler ve bu konularda uzmanlaşanlar başta olmak üzere, Trakya'nın Trak geçmişi, er

ken kültür süreçleri ve sanatsal gelişimi ile i lgi l i çalışmalar yapan veya bu konularla ilgile

nenler arasından seçilecek 9 kişiden oluşur. 

Madde 7 — Genel Kurulun görevleri şunlardır: 

a) Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır, 

b) B i r önceki yılın faaliyet raporlarını gözden geçirip, gelecek yıl için önerilecek fa

aliyet programlarını görüşerek karara bağlar, 

c) Yönetim Kuruluna üye seçer. 

Yönetim Kurulu 

Madde 8 — Yönetim Kurulu, Merkezin karar organı olup, Müdür, Müdür Yardım

cıları ve Genel Kurul tarafından belirlenecek, Trakoloji ve Trakya'nın erken kültür süreçleri 

ve Pre- ve Protohistory asıyla ilgilenen, yeterli bilgi ve deneyime sahip 4 öğretim üyesi olmak 

üzere 7 kişiden oluşur. Görev süresi üç yıldır. 
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Madde 9 — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır, 

b) Müdür tarafından getirilen önerileri, faaliyetleri Merkezin kuruluş amacı ve uz

manlaştığı (Trakoloji) kültürleri göz önünde bulundurarak değerlendirir ve karara bağlar, di

ğer çalışmalarda Müdüre yardımcı olur, 

c) Merkezin yatırımlarını ve harcama programlarını düzenler, bütçeyi hazırlar. 

Danışma Kurulu 

Madde 10 — Danışma Kurulu Merkezin kararlarına yön vermek için öneri ve uyarı

larıyla katkıda bulunan organdır. 

Danışma Kurulu, Genel Kurul tarafından Merkezin amaç ve çalışmalarına ilgi göste

ren veya konu üzerindeki uzmanlığından faydalanabilecek Trakoloji veya Trakya'nın veya 

Kuzey Batı Anadolu'nun erken kültür süreçleri (pre- ve protohistoryası) ile i lg i l i çalışmalar 

yapmış ve yapmakta olan veya bu sahalara bilimsel bir ilgiyle yaklaşanlar arasından Müdü

rün teklifi ve Rektörün onayı ile seçilecek en fazla 15 kişiden oluşur. 

Bu kurulun üyeleri başka bir üniversitenin, kamu kuruluşunun temsilcileri ve özel k i 

şiler olabilir. 

Danışma Kurulu yılda en az 1 defa olmak üzere Müdürün başkanlığında toplanır. 

Toplantıda çoğunluk şartı aranmaz. 

Madde 11 — B u Yönetmelikte değinilmeyen konularda Yükseköğretim Kurumunun 

yürürlükteki kanun ve yönetmelikleri geçerlidir. 

Yürürlük 

Madde 12 — B u Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 13 — B u Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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Uludağ Üniversitesinden : 

Uludağ Üniversitesi Kredili Lisans Öğretim 

Yönetmeliği 

Amaç 

Madde 1 — Uludağ Üniversitesi kredili lisans öğretiminin ve sınavların ilkelerini be
lirlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 — Uludağ Üniversitesinde kredili lisans öğretimi ile i lg i l i genel ilkeleri kap
sar. 

Yasak Dayanak 

Madde 3 — B u Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunun bazı 
maddelerini değiştiren kanunlar ile Yükseköğretim üst kuruluşlarının i lgi l i yönetmeliklerine 
ve kararlarına dayalı olarak düzenlenmiştir. 

Yeni Kayıt Yaptıracak Öğrenci Sayıları 

Madde 4 — Lisans öğretiminin ilk yarıyılına alınacak öğrenci sayıları ve giriş koşul
ları; i lgi l i kurumun önerisi ve U.Ü. Senatosunun kararıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından 
belirlenir. 

İlk Kayıt İşlemi 

Madde 5 — U.Ü. 'de ilk yarıyıla kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt işlemlerinin tarih
leri, gerekli koşullar ve istenen belgeler, U.Ü. Yönetim Kurulu'nca belirlenir ve ilan edilir. 
Kayıt olan aday U.Ü. öğrencisi olur ve öğrencilik haklarından yararlanır. 

Süresi içinde özürsüz olarak i lgi l i kuruma kayıt yaptırmayanlar, U.Ü. öğrencisi olma 
hakkını kaybederler. 

Herhangi bir yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası alan öğrenciler U.Ü. 'ne 
kayıt yaptıramazlar. 

Başka bir üniversitenin bir programına kayıtlı iken Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi (ÖSYM) sınavına girerek U.Ü. 'nin farklı bir programını kazanan ve daha önce ka
yıtlı olduğu üniversiteden kaydını sildirerek U.Ü. 'ne kaydını yaptıran öğrenciler ders muafi
yeti isteğinde bulunabilir. Ders muafiyeti isteğinde bulunan öğrenciler intibak başvurularını 
U.Ü. 'ne kesin kayıt tarihinin bitimini izleyen 15 gün içinde yapmak zorundadırlar. B u tarih
ten sonraki başvurular dikkate alınmaz. B i r Yükseköğretim Kurumundan herhangi bir neden
le ayrılıp U.Ü. 'ne kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet istekleri ayrıldığı yükseköğretim ku
rumunda başardığı dersler de gözönüne alınarak i lgi l i kurullarınca karara bağlanır; ancak öğ
rencinin muaf olacağı her yarıyıldaki başarılı ders kredi saatleri toplamı 17 kredi saatten faz
la olamaz. 
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Kayıt Yenileme İşlemi 

Madde 6 — U.Ü. öğrencileri her yarıyılın başlamasından önceki hafta içinde kurum 
yönetim tarafından düzenlenen takvime ve ilkelere göre katkı paylarını da yatırdıktan sonra 
danışmanlarının onayı ile kayıt yaptıracakları dersleri belirleyerek kayıtlarını yaptırmak zo
rundadır. 

Öğrenci kaydını kendisi yaptırmakla yükümlüdür ve tüm kayıt yenileme işleminden 
sorumludur. Kayıt yenileme, derslere yazılma ile tamamlanır. Öğrenci, akademik takvim ile 
belirlenen yarıyılın başlangıç tarihinden itibaren, 15 gün içinde danışmanın ve bölüm başka
nının onayı ile yeni bir derse kayıt olabilir veya kayıt olduğu bir dersi bırakabilir. 

Belirlenen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıldaki derslere devam 
edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt 
yenilemediği yarıyıl Yükseköğretim Kanunu'nda belirlenen en çok öğrenim süresinden sayı
lır. 

Katkı Payı ve Kayıt Ücretleri 

Madde 7 — U.Ü. öğrencisi her yıl Yükseköğretim Kanunu'nun i lg i l i maddelerinde 
belirtilen ve Bakanlar Kurulunca belirlenen katkı payını öder. Her ne sebeple olursa olsun öğ
rencinin kaydının silinmesi halinde, alınan katkı payı geri ödenmez. Katkı payları dışında, 
öğrencilerden alınacak kayıt ile i lg i l i gider karşılıkları U.Ü. Yönetim Kurulu tarafından be
lirlenir. Katkı payını ve diğer gider karşılıklarını süresi içinde ödemeyen öğrenciler hakkın
da yapılacak işlemleri U.Ü. Yönetim Kurulu belirler. 

K i m l i k Kartı 

Madde 8 — B u Yönetmelik hükümlerine göre katkı payını yatırarak U.Ü. 'ne ilk kay
dını yaptıran veya kaydını yenileyen öğrenciye, U.Ü. olduğunu belirten ve en çok bir öğre
tim yılı için geçerli olan kimlik kartı verilir. 

K i m l i k kartının kaybedilmesi halinde, yerel bir gazetede yayınlanmış ilan ve yazılı 
başvuruya dayalı olarak sadece bir defa için yeniden kimlik kartı verilir. 

İzinli Ayrılmak 

Madde 9 — Yükseköğretim' Kurulu'nca belirtilen, haklı ve geçerli mazeretlerinden 
dolayı ilk kayıt veya kayıt yenileme işlemleri; derslere yazılma ve devam; uygulama ve sı
nav koşullarından birini yerine getiremeyen öğrencinin başvurusu üzerine yönetim kurulu ka
rarı ile haklan saklı tutulmak üzere öğrenci Üniversiteden izinli ayrılabilir. Haklı ve geçerli 
mazeretlerinden dolayı, i lgi l i yönetim kurulu kararı ile en fazla ik i yarıyıl için iz in l i ayrılan 
öğrencinin bu süreleri, Yükseköğretim Kanunu'nda belirlenen en çok öğretim süresinden sa
yılmaz. Ancak Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği istisnai durumlarda bu süre aşılabilir. 
Bu izin süresi de kanunda verilen en çok öğretim süresinden sayılmaz. 

Haklı ve geçerli nedenlerden dolayı izinli ayrılmak isteyen öğrenci, yarıyılın başladı
ğı tarihi izleyen 15 gün içinde i lg i l i kurum yönetimine başvurmalıdır. Bu tarihten sonra çok 
önemli gerekçeler (hastalık, yakın akraba ölümü, doğal afetler gibi) dışında, öğrencilik hak
larının saklı tutulması için izinli ayrılma başvurusu yapılamaz. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 23 



Sayfa : 24 RESMÎ G A Z E T E 24 Ağustos 1 9 9 8 - S a y ı : 23443 

İzinli ayrılan öğrenci izininin bitiminde normal yarıyıl kaydını yaptırarak öğrenimine 

devam eder. Ancak, hastalık nedeni ile izin almış öğrenci öğrenimine devam edecek durum

da olduğunu sağlık raporu ile kanıtlamak zorundadır. 

Yatay-Dikey Geçiş İşlemleri 

Madde 10 — Başka bir yükseköğretim kurumundan U.Ü. 'nin bağlı kurumlarına ya

tay ve dikey geçiş ile kayıt yaptıracak öğrenci sayıları fakülte veya yüksekokul kurulları ta

rafından belirlenir ve U.Ü. Senatosu'nun onayından sonra ilan edilir. Yatay ve dikey geçiş iş

lemleri, Yükseköğretim Kurulu'nun "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans 

Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile "Meslek Yüksekokulu Mezunları

nın Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre i lgi l i yönetim 

kurulunun kararıyla yapılır. 

Bölümler Arası Yatay Geçiş İşlemleri 

Madde 11 — Kurumların birinci veya ikinci yarıyılları sonunda, bütün derslerinden 

başarılı olan öğrenciler, kurumun i lg i l i kurullarının belirleyeceği bölümler arasında yatay ge

çiş yapabilirler. Bölümler arası yatay geçiş yapabilecek öğrenci sayılarını bölüm önerisi üze

rine kurumların yönetim kurulu belirler. Bölümler arası yatay geçiş yapacak öğrencilerin sı

ralamasına ilişkin ölçütler bölümün önerisi ile fakülte veya yüksekokul kurulu tarafından be

lirlenir. Bölümler arası yatay geçiş yapan öğrenci, yeni kayıt yaptırdığı bölümün önereceği 

birinci ve ikinci yarıyıllara ait dersleri almakla yükümlüdür. 

Öğrenci İşleri 

Madde 12 — U.Ü. öğrencisinin yarıyıllara kayıt işlemlerine, devamının izlenmesine, 

iz inl i ayrılmasına, yatay ve dikey geçişine, öğretim ve sınavlara ilişkin diğer işlemlerine, ge

rektiğinde bölüm görüşlerini de alarak, i lgi l i yönetim kurulları karar verir. Yönetim Kurulu 

kararlarına itiraz onbeş gün içinde U.Ü. Rektörlüğü'ne yapılabilir. 

Disiplin İşleri 

Madde 13 — Öğrenci disiplin işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disipl in 

Yönetmeliği 'ne göre yürütülür. 

Danışmanlık Hizmetleri 

Madde 14 — Bölüm kurulları U.Ü. 'ne kayıtlı her öğrenci için bir danışman öğretim 

elemanı belirler. Danışman, öğrencinin ders programlarının düzenlenmesinde, derslere yazıl

masında, ders bırakmasında ve ayrıca sağlık, kültür ve spor ile i lgi l i sorunlarında öğrenciye 

yardımcı olur. 

Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri 

Madde 15 — Öğrencilerin sağlık ve öğretim sorunlarına rehberlik hizmetleri ile boş 

zamanlarını değerlendirmeye yönelik kültürel ve sportif etkinliklere ilişkin hizmetler, U.Ü. 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve bağlı birimleri tarafından yürütülür. 
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Öğretim Türü 

Madde 16 — U.Ü. 'nin kredili öğretim yapan kurumlarında lisans öğretimi örgün öğ
retim türünde yapılır. 

Akademik Takvim 

Madde 17 — Akademik takvim, U.Ü. 'nin i lgi l i kurumlarının önerileri gözönüne alı
narak U.Ü. Senatosu tarafından belirlenir ve ilan edilir. 

Akademik Yıl 

Madde 18 — Akademik yıl güz ve bahar yarıyılları olmak üzere ik i yarıyıldan ibaret
tir; kayıt dönemi ile başlar ve yarıyıl sonu sınavları ile biter. Dersler ve arasınavlar 14 hafta
lık dönemde, yarıyıl sonu sınavları ise en çok üç haftalık dönemde yapılır. Gerekli görüldü
ğü taktirde U.Ü. Senatosu yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. "U.Ü. Yaz Dönemi 
Öğretimi Yönetmeliği" esaslarına göre, kurumların önerisi üzerine U.Ü. Senatosu yaz döne
mi öğretimi yapılmasına karar verebilir. 

Ders Planları 

Madde 19 — İlgili bölüm kurulları, derslerin yarıyıllara dağılımını, ders, uygulama, 
staj, klinik, proje v.b. çalışmaların kredi saatlerini gösteren ders planların- düzenler. Ders 
planları, fakülte veya yüksekokul kurullarının da görüşü alındıktan sonra U.Ü. Senatosu ta
rafından onaylanır. 

Zorunlu, Seçimli, Önşartlı ve Önşart Dersleri 

Madde 20 — a) Zorunlu ve Seçimli Dersler; Dersler zorunlu ve seçimli olmak üzere 
ik i türdür. Bölümler tarafından zorunlu ve seçimli dersler belirlenir; zorunlu dersler öğren
cinin almakla yükümlü olduğu derslerdir. 

Seçimli dersler öğrencinin istekleri de gözönüne alınarak kayıt olunan derslerdir. Se
çimli derslerin özelliği ders planında belirtilir. Seçimli dersler aynı fakültenin bir başka bö
lümünün veya başka bir fakültenin dersi de olabilir. 

b) Önşartlı Ders ve Ön Şart Dersi: 

Öğrencinin kayıt yaptırması önceden başarılması gereken derse veya derslere bağlı 
ise bu derse ön şartlı dersdir. Öğrencinin önşartlı dersi almadan önce başarması gereken ders 
ise ön şart dersidir. Ön şartlı dersin ön şartı olan dersi veya derslerini, bu dersleri açan bölüm 
önerir; fakülte veya yüksekokul kurulu inceler ve U.Ü. Senatosunun onayına sunar. 

Derslerin Kredi - Saat Değerleri 

Madde 21 — Kuramsal dersin kredi saat değeri haftalık ders saatine; laboratuar uy
gulama v.b. çalışmaların kredi-saat değeri ise haftalık ders saatinin yarısına eşittir. 

Ders planlarındaki ders, uygulama v.b. çalışmaların kredi-saatlerini bölümler belirler. 

Not ortalamalarına katılmayan kuramsal ve uygulamalı dersler "kredisiz dersler" ola
rak ders planlarında ayrıca belirtilir. 

Ders Yükü ve Derslere Yazılma 

Madde 22 — a) Ders Yükü 

Her yarıyılın ders yükü bölümün ders planında belirtilir; bölümün ve fakülte veya 
yüksekokul kurulunun önerileri doğrultusunda U.Ü. Senatosu her yarıyıl için ders yüklerini 
kredi-saat olarak onaylar. 
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b) Derslere Yazılma 

Al t yarıyıl derslerinin tümünden başarılı olan öğrenci kayıt yaptıracağı yarıyılın ders 
planlarındaki tüm dersleri alabilir. Madde 31 de tanımlanan genel akademik not ortalaması 
2.00 dan az olan öğrenci ders planı gerekli kılıyorsa veya ön görülmeyen başka geçerli ne
denleri var ise, danışmanın onayı ile o yarıyılın ders planındaki derslerden en fazla ik i ders 
olmak üzere ders yükünü azaltabilir. Böyle durumlarda bırakılan dersi tekrar açıldığı ilk ya
rıyılda alınır. 

Genel akademik not ortalaması en az 2.00 olmak koşulu ile ders planının gerisinde 
kalan ve bu durumu telafi etmek isteyen veya not ortalamasını yükseltmek için bazı dersleri
ni tekrar etmek isteyen, öğrenci danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile ders yü
künden bir fazla ders alabilir. 

Genel akademik not ortalaması 2.50 den fazla olan öğrenci isterse ve danışmanı onay
larsa ders yükünü en fazla iki ders arttırabilir. 

Kredi-Saat Limitleri 

Madde 23 — 2547 sayılı Kanunun 5/ı maddesinde yer alan ortak zorunlu dersler ve 
kredisiz dersler hariç olmak üzere her yarıyılın normal kredi yükü en az 15, en çok 20 kredi-
saat olacak şekilde her yarıyılın ders planlarını bölümler belirler. 

Çift Alan Lisans Programı 

Madde 24 — Çift alan lisans programı yönergesinde belirtilen koşulları yerine geti
ren öğrencilerden isteyenlere, danışmanlarının rehberliğinde başka bir bölümün planındaki 
derslerin tümünü aynı zamanda alma izni verilebilir. B u tür öğretim programı "çift alan lisans 
programı" olarak isimlendirilir. 

Yan Alan Programı 

Madde 25 — Yan alan lisans programı yönergesinde belirtilen koşulları yerine geti
ren bir öğrenciye başka bir lisans programının temel derslerini danışmanının rehberliğinde al
ma izini verilebilir. B u tür öğretim "yan alan programı" olarak isimlendirilir. 

Bitirme Çalışması 

Madde 26 — Ders planlarında bitirme çalışması yer alan fakülte ve yüksekokulların 
i lgi l i yönergelerinde, bitirme çalışmasının yapılış şekli belirtilir. 

Ders, Uygulama Ve Benzeri Çalışmalara Devam Zorunluluğu 

Madde 27 — Kuramsal derslere en az yüzde 70, uygulama, laboratuvar v.b. çalışma
lara en az yüzde 80 oranında devam zorunluluğu vardır. B u şartların yerine getirilmemesi du
rumunda öğrenci o ders veya öğretim çalışması için devamsız kabul edilir ve öğrencinin not 
çizelgesinde bu durum D (devamsız) harfi ile belirtilir. Öğrencinin derslere devamı, öğretim 
elemanının belirleyeceği yöntemle izlenir. 

Sınavlar ve Değerlendirme 

Madde 28 — a) Arasınav ve Yarıyıl Sonu Sınavı; 

Arasınavlar ve yarıyıl sonu sınavları her yarıyıl için programlanır. Ara sınavlar yarı
yılın başlangıcını izleyen ilk 15 gün içinde bölüm önerisi dikkate alınarak yönetim tarafından 
programlanır ve duyurulur. Öğretim ders planlarında yer alan dersler için en az bir arasınav 
yapılır. Her hangi bir yarıyılın öğretim planında yer alan derslerin sınavları aynı anda olma
yacak şekilde programlanır. B i r günde aynı yarıyıla ait en çok iki dersin sınavı yapılabilir. 
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Yapılması öngörülen en az bir arasınava ek olarak ödev, uygulama ile haberli küçük 
sınavlar da yapılabilir. B u durumda o dersin yarıyıl içi çalışmalarının birbirlerine göre ağır
lıklarının nasıl belirleneceği bölüm akademik kurulu ve fakülte veya yüksekokul kurulunda 
görüşüldükten sonra bölüm başkanlıkları tarafından yarıyıl başında ilan edilir. 

Belirlenen ilkelere göre arasınav not ortalaması hesaplanır. B i r dersin arasınav not or
talamasının yarıyıl başarı notuna etkisi yüzde 50, yarıyıl sonu sınavının etkisi ise yüzde 
50'dır. 

B i r dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için o derse kayıt yaptırmak, devam şartı
nı sağlamış olmak ve ayrı kod numarasıyla belirlenmeyen, derse bağlı uygulamalarda başa
rılı olmak gerekir. Ayrı kod numarası ile belirlenmeyen uygulamalar için ayrıca sınav tarihi 
ilan edilmez ve bu uygulamaların değerlendirilmesi, sözlü ve/veya yazılı, uygulamalı veya 
yarıyıl içindeki uygulamalardaki çalışmaların değerlendirilmesi şeklinde yapılabilir. 

Yarıyıl sonu sınavları; i lg i l i bölüm başkanlığınca programlanır, fakülte veya yükseko
kul yönetimi tarafından onaylanır; yarıyıl bitiminden en geç 15 gün önce yeri, tarihi ve saati 
ilan edilir. Yarıyıl sonu sınavları en çok üç hafta sürer. 

Sınavdan sorumlu öğretim elemanı yaptığı her sınavın soru ve cevaplarını sınavı iz
leyen bir hafta içinde öğrencilere duyurmak için ilan eder. Kompozisyon sınavları bu kuralın 
dışındadır. 

Öğretim Elemanı gerek ara sınavlar, gerekse yarıyıl sonu sınavlarının kağıtlarını, so
rular ve cevapları ile birlikte fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunda belirlenen ilkelere 
göre düzenleyerek bölüm başkanlığına teslim eder. 

Bölüm akademik kurulunda, i lg i l i öğretim elemanı öğrencilerin yarıyıl ders notlan, 
ortalamaları ve standart sapmalarını açıklar. Fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunda tüm 
bölüm derslerinin notları değerlendirildikten sonra sınavların bitimini izleyen en geç 15 gün 
içinde ilan edilir. 

b) Mazeret Sınavları; Sınavlara haklı ve geçerli nedenlerinden giremeyen öğrenci, 
mazeretinin bitim tarihini izleyen üç iş günü içinde bir dilekçe ile bölüme başvurmak zorun
dadır. 

Ara sınavlara mazeretleri nedeniyle giremeyen ve bu haklı ve geçerli mazeretleri fa
külte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için her yarıyılın 
son haftasında mazeret ara sınavları yapılır. 

Yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve mazereti kabul edilen öğrenciler için yarıyıl sonu 
sınavlarının bitim tarihini izleyen ilk haftada yarıyıl sonu mazeret sınavları yapılır. 

Notlar 

Madde 29 — Dersi veren öğretim elemanı 28 inci maddedeki ilkelere göre yaptığı 
arasınavlar ile, yarıyıl sonu sınav sonuçlarını ve var ise dönem çalışmalarını da değerlendi
rerek 100 puan üzerinden verdiği notları aşağıdaki çizelgeden yararlanarak harf notuna dö
nüştürür. Ancak sayısal notu harf notuna çevirme işleminde, puanın çizelgede gösterilen harf 
notundan daha düşük bir harf notu verilemez. Dersi veren öğretim elemanı 100 puan üzerin
den verilen notların istatistiksel dağılımını ve sınıf ortalamasını bölüm akademik kuruluna 
görüş almak için sunduktan sonra aşağıdaki çizelgeden yararlanarak dersin yarıyıl harf notu
nu verir. Ders notları, ağırlık katsayıları ve sayısal değerleri aşağıda gösterilmiştir: 
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Yarıyıl Ders Notu 

Sayısal Not Harf Notu 

Ağırlık 

Katsayısı Diğer Notlar 

90-100 A A 4.00 D Devamsız 

85-89 B A 3.50 S Süren Çalışma 

80-84 B B 3.00 E Eksik 

75-79 C B 2.50 G Geçer 

70-74 C C 2.00 M Muaf 

60-69 D C 1.50 K Kalır 

50-59 D D 1.00 

40-49 F D 0.50 

39 ve altı F F 0.00 

B i r dersten ( A A ) , (BA) (BB) , (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi ba
şarmış sayılır. 

B i r dersten (DC) ve (DD) notlarından birini alan öğrencinin, bu dersten başarılı sayı-
labilmesi için o yarıyıla ait not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. 

(D) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına 
ilişkin koşullan yerine getirmediği için başarısız olan öğrenciye verilir. (D) notu, not ortala
ması hesabına (FF) olarak dahil edilir. B i r dersten (D) notu alan öğrenci madde 35'te belirti
len haklardan yararlanamaz. 

(S) notu, not ortalamalarına katılmayan dersleri sürdürmekte olan öğrenciye verilir. 

(E) notu, yarıyıl sonu sınavına girdiği halde hastalık veya belgelenmiş makul ve ge
çerli nedenle Iaboratuvar, proje, ödev v.b. yükümlülüğü yerine getiremeyen öğrenciye dersin 
öğretim elemanı tarafından verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten (E) notu aldığı takdirde, not
ların öğrenci işlerine teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir 
not almak zorundadır. Aks i halde (E) notu kendiliğinden (FF) notuna dönüşür. Ancak, uza
yan bir hastalık ve benzeri hallerde, bölüm başkanlığının önerisi ve fakülte yönetim kurulu
nun onayı ile (E) notunun süresi daha sonraki kayıt döneminin başına kadar uzatılabilir. 

(G) notu kredisiz derslerde başarılı olan öğrenciye verilir. (G) notu ortalamalara ka
tılmaz. 

(M) notu yatay veya dikey geçiş intibak işlemini tamamlayan öğrenciye veya i lgi l i 
bölüme ÖSYM sınavı ile kayıt yaptıran fakat daha önce eşdeğer veya benzer bölümden bazı 
dersleri alan ve başarılı olan ve bu derslerin denkliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine fa
külte yönetim kurulunca tanınan derslere verilir. Başka üniversiteden yatay geçiş ile gelen ve 
yönetmelik gereği ders tekrarlayacak öğrenciye (M) notu verilemez, dersler için verilir. (M) 
notu yarıyıl ortalamalarına dahil edilmez, fakat öğrencinin akademik karnesinde gösterilir. 

(K) notu kredisiz derslerde başarısız öğrenciye verilir. 
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Sınav Sonuçlarına İtiraz 

Madde 30 — Öğrenci işleri birimi tarafından ilan edilen yarıyıl ders notundaki mad
di hatanın düzeltilmesi için öğrencinin bir hafta içinde yaptığı yazılı başvuru öğretim elema
nına iletilir. Öğretim elemanı eğer maddi hata mevcut ise bunu bölüm kuruluna sunar. Not 
ancak bölüm kurulunun kararı ile i lgi l i yönetim kurulunun onayı ile düzeltilebilir. 

Akademik Not Ortalaması 

Madde 31 — Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda hesaplanan Yarıyıl Aka
demik Not Ortalaması (Y.A.N.O.) ve Genel Akademik Not Ortalaması (G.A.N.O.) ile belir
lenir. B u ortalamalar her yarıyılın sonunda fakültenin veya yüksekokulun öğrenci işleri biri
mi tarafından hesaplanır ve ilan edilir. 

B i r öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi; o dersin kredi değeri ile öğrencinin dö
nem sonu aldığı ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. 

(Y.A.N.O.) o yarıyılda öğrencinin tüm derslerinden aldığı toplam kredi tutarının, alı
nan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesi ile bulunur. Elde edilen ortalama virgülden 
sonra ik i haneli olarak gösterilir. G . A . N . O . öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren kayıt
lı bulunduğu bölümün geçerli olan derslerin tümü gözönüne alınarak hesaplanır. Gerek 
Y . A . N . O . ve gerekse G . A . N . O . öğrencinin ( A A ) dan (FF) ye kadar aldığı tüm notlarını de
ğerlendirmeye katılması ile belirlenir. 

Öğrenci G.A.N.O.nı yükseltmek amacı ile tekrar kayıt, devam, sınav v.b. zorunluluk
ları yerine getirmek şartı ile derslerini tekrar alabilir. Böyle durumlarda G . A . N . O . tekrar edi
len derslerden alınan en son notların değerlendirilmesi ile hesaplanır. 

2547 sayılı Kanunun 5/ı maddesindeki ortak zorunlu dersler ve diğer kredisiz dersler 
not ortalamalarının belirlenmesinde dikkate alınmazlar. 

Öğrencinin aldığı tüm notlar akademik karnesinde belirtilir ve ayrıca not kütüğüne iş
lenir. 

Başarılı Öğrenci 

Madde 32 — Y . A . N . O . ve G . A . N . O . değerleri en az 2.00 olan öğrenci başarılı kabul 
edilir ve bu öğrencilere "Yeterli Akademik Karne" verilir. 

Onur Öğrencileri 

Madde 33 — B i r yarıyıl sonunda en az normal ders yükü kadar derse kayıt yaptıran 
ve bu derslerde başarılı olan ve Y . A . N . O . 3.00-3.49 arasındaki öğrenci Yarıyıl Onur Öğren
cisi listesinde; 3.50-4.00 arasındaki öğrenci ise Yarıyıl Yüksek Onur Öğrencisi listesinde yer 
alır. 

B u öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda falükte dekanlığı veya yüksekokul müdür
lüğü tarafından ilan edilir ve öğrencilere belgeleri verilir. 

Başarısız Öğrenci 

Madde 34 — G . A . N . O . ve/veya Y.A.N.O.sı 2.00 nin altında olan öğrenci başarısız ka
bul edilir ve bu öğrencilere "Yetersiz Akademik Karne" verilir. 
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Başarısız ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisinin öğrenimine devam edebilmesi için, 

kayıtlı bulunduğu yarıyıl sonu itibarı ile G.A.N.O.nın en az 1.80 olması gerekir. G . A . N . O . 

1.80 den yüksek olan başarısız öğrenci, başarısız olduğu dersleri ile birlikte üst yarıyıl ders

lerine de kayıt yaptırabilir. 

Kayıtlı bulunduğu yarıyıl sonunda G . A . N . O . 1.80'den daha düşük olan ikinci daha üst 

yarıyıldaki bir öğrencinin daha önce almadığı bir dersi alabilmesi için G.A.N.O. 'nı 1.80'e 

yükseltmesi gerekir. Bu durumdaki öğrenci 35 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere 

G.A.N.O'nı 1.80'e yükseltinceye kadar daha önce aldığı dersleri tekrar alır. Böyle bir öğren

cinin, eğer normal yarıyılda alınmamış dersleri var ise bu derslere kayıt yaptıramaz. Normal 

yarıyılında alınmayan dersler dışında 37 nci madde hükümleri uygulanır. 

Yetersiz Akademik Karne ve Diğer Nedenler ile Kayıt Silinmesi 

Madde 35 — a) Yetersiz Akademik Karne Nedeni ile Kayıt Silinmesi: 34 üncü mad

de hükümlerine göre derslerini tekrar eden başarısız öğrenciye G.A.N.O'nı en az 1.80 düze

yine yükseltmesi için ik i yarıyıl ek süre verilir. B u ek süre öğrencinin öğrenimini tamamla

ması için verilen azami süreden sayılır. Ek süre içinde G.A.N.O'nı 1.80 düzeyine getireme

yen öğrencinin bölüm veya programdan kayıdı silinir. 

Ancak yukarıdaki nedenler ile kayıtları silinen öğrencilerden; 

1) İlk yılda kaydı silinen, aldığı derslerin devam koşullarını yerine getiren ve en fazla 

bir dersten (FF) veya (FD) notu alan öğrenci bu dersten üç yıl içinde üç kez sınava girme hak

kı verilir. Eğer bu öğrencinin (FF) veya (FD) notu yok ise sınav hakkını (DD) veya (DC) al

mış olduğu derslerde kullanır. 

2) İkinci veya daha üst yıllarda kayıdı silinen ve devam koşulunu yerine getiren öğ

rencinin (FF) veya (FD) notu aldığı en fazla üç dersi var ise; bu derslerin sınavlarına üç yıl 

içinde her ders için en fazla üç sınav hakkı verilir. Eğer öğrencinin (FF) veya (FD) notu yok 

ise ya da (FF) veya (FD) notu aldığı derslerin sayısının üçten az ise, bu hakkını en çok üç der

se tamamlamak üzere aynı koşullarda son iki yarıyılda (DD) veya (DC) notu aldıkları ders

ler için kullanabilir. 

Bu sınavlara giren öğrencilerin başarı notu girdiği sınavın notunun değerlendirilmesi 

ile belirlenir ve harf notu olarak i lgi l i öğretim elemanı tarafından verilir. 

Kayıdı silinen bu öğrencilerin sınavları her yıl ders yılı başlamadan önce U.Ü. Sena

tosunca belirlenen günlerde yapılır. Sınavlara katılacak öğrenci hangi derslerden sınava gire

ceğini sınavların başlamasından en geç onbeş gün önce bir dilekçeyle bölüm sekreterliğine 

bildirir. Hangi nedenle olursa olsun bu sınavlara girmeyen öğrenciye mazeret sınav hakları 

verilmez. 

G . A . N . O . 1.80'e yükselten öğrenci katkı payını ödeyerek yeniden U.Ü.ne kayıt olur 

ve öğretimine devam eder; yeniden kayıt yaptıran öğrencinin kayıtsız geçen süresi azami bi

tirme süresinden sayılmaz. 
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b) Diğer Nedenler ile Kayıt Silinmesi; İlgili yönetim kurulu kararı ile öğrencilerin 

U.Ü. ile ilişkisi aşağıdaki durumlarda da kayıtları silinir: 

1) Öğrenimlerini 8 inci maddede ilkeleri belirtilen haklı ve geçerli bir nedeni olmak

sızın Yükseköğretim Kanunu'nda belirlenen öğretim süresinde bitiremeyenler ve bitiremeye

cekleri anlaşılanlar, 

2) Üst üste ik i yarıyıl, haklı ve geçerli nedeni olmadan kaydını yenilemeyen ve katkı 

payını ödemeyenler; 

3) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre üniver

siteden çıkarma cezası alanlar; 

4) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, dissosiatif sendrom, borderline gibi ruhsal bo

zuklukları üniversite hastanesi veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınmış rapor ile 

belgelenen öğrencilerden; bu hastalığı nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı ik i 

yılı aşanlardan, yeniden sağlık raporu alınmak ve incelenmek suretiyle öğrenimlerine devam 

edemiyeceklerine, i lg i l i yönetim kurulunca karar verilenler; 

5) Hazırlık sınıfı olan fakülte veya yüksekokullarda hazırlık sınıfını iki yılda başara

mayanlar. 

Derslerin Tekrar Alınması 

Madde 36 — Daha önceki yarıyıllarda kayıt yaptırılan ve (FF), (FD), (D) veya (K) 

notu alınan dersler açıldıkları i lk yarıyılda tekrarlanır. Eğer bu dersler seçmeli ders ise veya 

ders planlarından kaldırılan dersler ise, öğrencinin i lgi l i bölümün belirlediği başka bir denk 

dersi almasına izin verilir. 

Öğrenci ister ise daha önce başarılı olduğu derslere G.A.N.O. 'nı yükseltmek amacıy

la dersten ilk geçer not aldığı yarıyıldan itibaren, üç yarıyıl içinde derse tekrar kayıt yaptıra

rak alabilir; dersin önceki notu ne olursa olsun alınan son not geçerlidir. 

Son Yarıyılda Ek Sınav Hakkı 

Madde 37 — Lisans diploması almak için gerekli tüm koşulları yerine getiren ve ka

yıt yaptırdığı tüm yarıyılların derslerini de başarıyla tamamlayan öğrenci son yarıyıl öğren

cisidir. İki adet kredili dersten fazla olmamak şartıyla (FF) veya (FD) notu alan öğrenci 

ve/veya bir dersten çok olmamak şartıyla kredisiz dersinden (K) notu alan öğrencinin eksik

lerini tamamlayabilmesi veya ek sınava girebilmesi için bir sonraki yarıyılın başına kadar ek 

süre verilir. B u süre sonunda alınan notlar o derslerin başarı notu olarak değerlendirilir. Öğ

rencinin başarı durumu bu süre sonunda alınan nota göre belirlenir. Son yarıyılında (FF) ve

ya (FD) notunu almadıkları halde G . A . N . O . veya Y . A . N . O . 2.00'den az olan öğrenciye (DD), 

(DC), (CC) aldıkları dersler için de yukarıda belirtilen ek sınav hakkı en fazla ik i ders için 

verilebilir. 
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B u maddede belirtilen koşullardaki öğrenci ek sınav hakkından yararlanmak için sı

nav sonuçlarının açıklanmasından itibaren bir hafta içinde bölüm başkanlığına bir dilekçey

le başvurur. Öğrencinin durumu incelendikten sonra bölüm başkanı ek süre tanınan dersleri 

ve öğrenci isimlerini birimin i lg i l i kurulunun onayına sunar. B u madde de açıklanan ek süre 

ve ek sınav haklan her öğrenciye sadece bir defa tanınır. 

Lisans Diploması Verilme Koşullan 

Madde 38 — a) Lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin i lg i l i bölümün sekiz 

yarıyıllık öğretim planında öngörülen en az kredi alt sınırı kadar dersi başarması ve 

G.A.N.O. 'nın en az 2.00 olması gerekir. 

Mezuniyet genel akademik not ortalaması 4.00 üzerinden hesap edilir ve akademik 

karnede belirtilir. 

b) Genel not ortalamaları 3.00-3.49 olan öğrenciler onur; 3.50 veya daha yukarı olan

lar yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu durumlar diplomalarında belirtilir. 

Öğretim planındaki i lk dört yarıyılın derslerinden başarılı olan öğrenciye önlisans 

diploması verilebilir. 

Diplomada öğrencinin adı, numarası, doğum yılı ve yeri, ana ve baba adı, bitirdiği öğ

retim yılı, bölümü, öğretim süresi, önlisans/lisans derecesi, sahip olduğu yasal haklar yeralır. 

Diplomada rektörün ve fakülte dekanının, bölüm başkanının; yüksekokullarda rektör ve mü

dürün, fakültelere bağlı yüksekokullarda rektör, dekan ve müdürün imzaları bulunur. 

Diplomalar U.Ü. soğuk damgası ile mühürlenir. Öğrencilerin mezuniyet tarihi; tüm 

eğitim öğretim çalışmaları ve sınavlarının bitimini izleyen ilk iş günüdür. 

Diplomanın kaybedilmesi halinde, yüksek tirajlı bir gazetede verilecek bir kayıp ila

nı ile birlikte yazılı başvuruya dayanarak gerekli kayıt düşülerek öğrenciye i lgi l i fakülte ve 

yüksekokullar tarafından düzenlenen bir belge verilir. 

U.Ü. 'den lisans derecesi alabilmek için başka üniversitelerden yatay ve dikey geçiş 

yapan öğrencilerin en az son ik i yarıyıllarını U.Ü. 'de geçirmiş olmaları gerekir. 

Öğrenim Süresi 

Madde 39 — U.Ü. 'de lisans düzeyinde kredili öğrenim süresi dört akademik yıldır; 

fakat madde 38-a'daki koşulları yerine getiren öğrenci yedinci yarıyılın sonunda mezun ola

bilir. G.A.N.O.sı en az 3.50 ile başarılı olan öğrenci ise daha kısa sürede mezun olabilirler. 

Ek Süreler ve Ek Sınavlar 

Madde 40 — a) Dört yıllık lisans öğrenimi için tanınan azami süre yedi akademik yıl

dır. Ancak bu süre sonunda U.Ü. 'nin i lgi l i düzenlemelerinde belirtilen makul ve geçerli se

beplerin dışında kalan ve kabul edilemeyen nedenlerden dolayı mezun olamayan öğrenciye 
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daha önce kayıt yaptırdığı ve başarılı olamadığı derslerin her biri için ik i ek sınav hakkı ve

rilir. B u sınavlar öğretim yılı başında yapılmak üzere fakülteler tarafından planlanır ve ilan 

edilir. 

b) B u sınavlar sonunda en çok beş dersten başarısız olan öğrencilere 3 yarıyıl, yuka

rıda belirtilen ek sınav hakkını kullanmadan beş derse kadar başarısız dersi olan öğrencilere 

4 yarıyıl, üç veya daha az dersten başarısız olan öğrencilere ise, başarısız oldukları dersler

den açılacak sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır. B u durumdaki öğrencilerin alan çalışma

sı ve/veya uygulama gerektiren veya i lk kez aldıkları dersler dışındaki derslere devam etme

leri gerekmez. Devam gerektirmeyen derslerin başarı notları, daha önce alınan yarıyıl sınav 

notları gözönüne alınarak belirlenir. 

c) Mezuniyet için gerekli tüm derslerini alan ve bu derslerden başarılı oldukları hal

de (G.A.N.O.) 2.00 den az olduğu için ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilere de ortala

malarını yükseltmeleri için 3 üncü ve 4 üncü yıl ders planlarındaki derslerden sınırsız sayıda 

derse kayıt yaptırma hakkı verilir. B u durumda olan öğrencinin derslere devam şartı aranmaz 

ve sınavları için sınırsız ek süre tanınır. 

d) Ders v.b. çalışmalarını tamamlayabilmeleri için ek süre veya ek sınav hakkı veril

miş öğrenciler, her yarıyıla kayıt yaptırmak ve öğrenci katkı payını ödemek zorundadırlar. Sı

nırsız süre tanınmış öğrenciler kayıt yaptırmazsa, öğrenci katkı payını ödemezse veya bir ka

yıt yaptırdıkları halde toplam üç yarıyılın veya birbirini izleyen iki yarıyılın sınavlarına katı-

İmazlarsa ek süre hakkını yitirirler. Sınırsız hak kullanmak durumunda olan öğrenciler, öğ

renci katkı payını ödemelerine rağmen sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından ya

rarlanamazlar. 

Önİisans Diplomasının Verilme Koşulları 

Madde 41 — Önİisans diplomasının verilme koşulları veya öğrenimlerini tamamlaya

mayan öğrencilerin U.Ü. 'ne bağlı Meslek Yüksekokullardaki programlara uyum koşulları, 

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen kurallara uygun olarak ayrıca düzenlenir. Ön

İisans diploması alabilmek için belirtilen tüm derslerden en az D D veya G notu alınmış ol

ması gereklidir. 

Yürürlük 

Madde 42 — Bu Yönetmelik 1998-1999 öğretim yılında kredili öğretim uygulayan 

U.Ü. 'nin kurumlarına yeni kayıt yaptıran öğrencilerden başlayarak uygulanmak üzere yayı

mı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 43 — B u Yönetmelik hükümlerini U.Ü. Rektörü yürütür. 
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Tebliğler 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : 

Mecburi Standard Tebliği 

(98/51-52) 

Madde 1 — 10/4/1988 tarihli ve 19781 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan F K S -

88/36-36 sayılı Tebliğ ile mecburi uygulamaya konulan 21/11/1988 tarihli ve 19996 sayılı 

Resmî Gazete'de yayımlanan FKS-88/115-115 sayılı Tebliğ ile tadil edilen TS 2748 "Bideler 

(Seramikten)" standardı aşağıdaki şekilde tadil edilmiş olup bu tadil metni Resmî Gazete'de 

yayımı tarihinden itibaren 3 ay sonra mecburi olarak uygulanacaktır. 

Madde 2 — A d ı geçen Standard kapsamına giren malı üreten ve satanların Standard hü

kümlerine uymaları gerekmektedir. 

Madde 3 — B u standarda ait hükümler 8/1/1985 tarihli ve 3,143 sayılı, 10/6/1930 ta

rihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Kanunlara göre Bakanlığımızca uygula

nacaktır. 

TS 2748/Temmuz 1982 "BİDELER (Seramikten)" Standardı Teknik 

Kurulumuzun 25 Mayıs 1988 Tarihli Toplantısında 

Aşağıdaki Şekilde Tadil Edilmiştir. 

ESKİ METİN 

0.2.2 - Taşma Deliği 
Taşma deliği, boşaltma deliğinin tıkalı olması halinde, bide haznesinde biriken suyun dışarıya taşmasını 
önlemek amacıyla yapılmış bir deliktir (Föy 4). 

0.2.3 - Boşaltma Deliği 
Boşaltma deliği, bide haznesindeki pislik ve suyun pis su borusuna gönderilmesi için, hazne tabanındaki 
deliktir (Föy 4). 

0.2.4 - Yıkama Deliği 
Yıkama deliği, yıkama suyu fıskiyesinin takıldığı deliktir (Föy 1). 
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0.2.5 - Musluk Deliği 
Musluk deliği, temiz su musluklarının takıldığı deliktir (Föy 1, Föy 2). 

YENİ METİN 

0.2.2 - Taşma Deliği 
Taşma deliği, boşaltma deliğinin tıkalı olması halinde, bide haznesinde biriken suyun dışarıya taşmasını 
önlemek amacıyla yapılmış bir deliktir (TS EN 35). 

0.2.3 - Boşaltma Deliği 
Boşaltma deliği, bide haznesindeki pislik ve suyun pis su borusuna gönderilmesi için, hazne tabanındaki 
deliktir (TS EN 35). 

0.2.4 - Yıkama Deliği 
Yıkama deliği, yıkama suyu fıskiyesinin takıldığı deliktir (TS EN 35). 

0.2.5 - Musluk Deliği 
Musluk deliği, temiz su musluklarının takıldığı deliktir (TS EN 35, Föy 2). 

ESKİ METİN 

1.1.1 - Sınıflar 
Bideler 
Biçimlerine göre 
-Ayaklı (İşareti: A) (Fay 1) 
- Ayaksız (duvara tesbit edilen İşareti: D) (Föy 2). 

YENİ METİN 

1.1.1 - Sınıflar 
Bideler 
Biçimlerine göre 
- Ayaklı (İşareti: A) (TS EN 35) 
- Ayaksız (duvara tespit edilen İşareti: D) (Föy 2). 
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : 

Mecburi Standard Tebliği 

(98/78-79) 

Madde 1- 9/9/1985 t a r i h l i ve 18863 s a y ı l ı Resmi Gazete'de yayımlanan 
FKS-85/76-79 s a y ı l ı T e b l i ğ l e mecburi uygulamaya konulan, 23/6/1993 t a r i h l i ve 
21616 s a y ı l ı Resmi Gazete'de yayımlanan 93/49-50 s a y ı l ı T e b l i ğ l e t a d i l edi len 
TS 4272 "Kemik Tespit Malzemesi ( İ m p l a n t l a r ) Ortopedik Cerrahide K u l l a n ı l a n -
Paslanmaz Ç e l i k " s tandard ı aşağ ıdak i ş e k i l d e t a d i l e d i l m i ş olup bu t a d i l metni 
Resmi Gazete'de yayımı tar ihinden i t ibaren 3 ay sonra üret im ve s a t ı ş 
s a f h a l a r ı n d a mecburi olarak u y g u l a n a c a k t ı r . 

Madde 2- Adı geçen standard kapsamına giren m a l ı ü re ten ve s a t a n l a r ı n 
standard hükümlerine uymalar ı gerekmektedir. 

Madde 3- Bu standarda a i t hükümler 8/1/1985 t a r i h l i ve 3143 s a y ı l ı , 
10/6/1930 t a r i h l i ve 1705 s a y ı l ı , 18/11/1960 t a r i h l i ve 132 s a y ı l ı Kanunlara 
göre Bakanl ığ ımızca u y g u l a n a c a k t ı r . 

TS 4272/Nisan 1984 "Kemik Tespit Malzemesi (İmplantlar) Ortopedik 
Cerrahide Kullanılan Paslanmaz Çelik" Standardı Teknik 

Kurulumuzun 25 Mayıs 1998 Tarihli Toplantısında 
Aşağıdaki Şekilde Tadil Edilmiştir. 

ESKİ METİN 

1.3 - BOYUT VE TOLERANSLAR 
Kemik tespit malzemesinin boyut ve toleransları föylerinde gösterilenlere uygun olmalıdır. 

YENİ METİN 

1.3 - BOYUT VE TOLERANSLAR 
Kemik tespit malzemesinin boyut ve toleransları, üreticinin beyan ettiği boyut ve toleranslara uygun olmalıdır. 
Kemik tespit malzemelerine ait örnekler föylerde verilmiştir. 

Föy 1'den Föy 50'ye kadar olan föylere "Şekil örnek olarak verilmiştir." ibaresi ilave edilmiştir. 
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : 

Mecburi Standard Tebliği 

(98/80-81) 

Madde 1- Türk S t a n d a r d l a r ı Ens t i tüsü t a r a f ı n d a n h a z ı r l a n a n T5 EN 450 
"Uçucu Kül - Betonda K u l l a n ı l a n - T a r i f l e r , Ö z e l l i k l e r ve Ka l i t e K o n t r o l ü " 
s tandard ı Resmi Gazete'de yayımı tarihinden i t ibaren 3 ay sonra mecburi olarak 
uygu lanacak t ı r . • 

Madde 2- Adı geçen standard kapsamına giren m a l ı üre ten ve s a t a n l a r ı n 
standard hükümlerine uymalar ı gerekmektedir. 

Madde 3- Bu standarda a i t hükümler 8/1/1985 t a r i h l i ve 3143 s a y ı l ı , 
10/6/1930 t a r i h l i ve 1705 s a y ı l ı , 18/11/1960 t a r i h l i ve 132 s a y ı l ı Kanunlara 
göre Bakanl ığ ımızca uygu lanacak t ı r . 

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 450/Nisan 1998 

UÇUCU KÜL - BETONDA KULLANILAN -
TARİFLER, ÖZELLİKLER VE KALİTE KONTROLÜ 

0 - GİRİŞ 
Elektrik üretiminde kömürün kullanımı sonucunda büyük miktarlarda uçucu kül elde edilir. Bu işlemde farklı 
tiplerde kömür ve kazanın kullanılması ile farklı kalitelerde uçucu kül meydana gelir ve bunlardan özellikle 
puzzolanik özelliklere sahip bazıları beton üretiminde kullanılır. 

Bu standard, yerinde hazırlanan veya prefabrike yapı eleman betonunun üretiminde puzzolanik katkı 
maddesi olarak emniyetli şekilde kullanılabilen uçucu küllerin kimyasal ve fiziksel özelliklerine ilişkin 
kriterlerin yanısıra kalite kontrol işlemlerini de kapsar. Bununla birlikte, betonda uçucu külün kullanılması 
için gereken şartlar EN 206'da belirtilmiş olup, bu standardın kapsamı dışındadır. 

Uçucu kül kullanılmadan önce, dane inceliğinin arttırılması ve diğer özelliklerin geliştirilmesi için 
sınıflandırma veya seçme işlemine tâbi tutulabilir. Bu konuda meselâ İngiltere ve İrlanda'da özellik 
değişimlerini sınırlandırmak ve su ihtiyacını azaltmak için çimento esaslı sistemlerin özel bir bileşeni olarak 
kullanılmak üzere'düşük elek kalıntısı olan uçucu kül geliştirilmiştir. Bu uçucu külün inceliği; kimyasal 
aktiviteyi en yüksek değere çıkarmak ve sadece bir kaynağın değil kaynaklar arasındaki özelliklerin 
değişebiliriiğini en aza indirmek için sıkı şekilde kontrol edilmiştir. 

Bu şekilde işlenmiş uçucu kül bu standarda uymakta ise de betonda, çimento esaslı sistemlerin özel bir 
bileşeni olarak kullanılmasını sağlayan, incelik ve su ihtiyacının azaltılması için ilâve özellikler bu standarda 
dahil edilmemiştir. 

Bu standarda uygun uçucu kül kullanıldığında, puzzolanik özelliklerden ayrı olarak taze ve sertleşmiş 
betonun diğer özellikleri özellikle su ihtiyacı (daha düşük veya daha yüksek), priz süresi (normal olarak 
artırılmış) ve erken dayanımı (bağıl azalma)'nın etkilenebileceği gözönünde bulundurulmalıdır. Uygun 
olduğunda, bu etkiler beton karışım hesabında dikkate alınmalıdır (ENV 206). 

1 - KAPSAM 
Bu standard, ENV 206'ya uygun yerinde dökme beton ve/veya prefabrike yapı betonunda tip II katkı 
maddesi olarak kullanılan uçucu külün özelliklerini kapsar. 

ENV 197-1 kapsamındaki çimentoların üretiminde kullanılan uçucu kül, bu standardın kapsamı dışındadır. 

Beton üretiminde kullanılan uçucu külün pratik uygulamasını yönlendiren, uçucu kül ihtiva eden betonun 
bileşimi, karıştırılması, dökülmesi, bakımı gibi özellikler, bu standardın kapsamı dışındadır. Bu şartlarla ilgili 
olarak ENV 206 veya millî beton standartlarına atıf yapılır. 
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2 - ATIF YAPILAN STANDARDLAR 
Bu standardda, tarih belirtilerek veya belirtilmeksizin diğer standardlara atıf yapılmaktadır. Bu atıflar metin 
içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste halinde verilmiştir. Tarih belirtilen atıflarda daha sonra 
yapılan tadil veya revizyonlar, atıf yapan bu standardda da tadil veya revizyon yapılması şartı ile uygulanır. 
Atıf yapılan standardın tarihinin belirtilmemesi halinde ilgili standardın en son baskısı kullanılır. 

EN, ISO, IEC vb. 
No 

Adi 
(ingilizce) 

TS No Adı 
(Türkçe) 

EN 196-1: 1992 Melhods of testing cement-
Determination of strength 

TS 24 Çimentoların Fizikî ve Mekanik 
Deney Metotları 

EN 196-2: 1992 Methods of testing cement-
Chemical analysis of cement 

TS 687 Çimento -Kimyasal Analiz 
Metotları 

EN 196-3: 1992 Methods ot testing cement-
Determination of setting time and 
soundness 

TS 24 Çimentoların Fizikî ve Mekanik 
Deney Metotları 

EN 196-6. 1989 Methods of testing cement -
Determination of fineness 

TS 24 Çimentoların-Fizikî ve Mekanik 
Deney Metotları 

EN 196-7: 1989 Methods of testing cement-
Melhods of taking and preparing 
samples of cement 

TS23 Çimento-Numune Alma 
Metotları 

EN 196-21: 1989 Methods of testing cement -
Determination of chloride, carbon 
dioxide and alkali content of 
cement 

TS 687 Çimento-Kimyasal Analiz 
Metotları 

ENV 197-1: 1992 Cement-Composition, specification 
and conformity criteria 

TS 19 
TS 20 

TS22-1 ENV 413-1 

TS26 
TS640 
TS 12139 
TS 12140 
TS 12141 
TS 12142 
TS 12143 
TS 12144 

Çimento -Portland Çimentoları 
Çimento-Yüksek Fırın Curuflu 
Çimentolar 
Çimento-Harç Çimentosu 
Bölüm 1: özellikler 
Çimento-Traslı Çimento 
Çimento-Uçucu Küllü Çimento 
Çimento-Portland Curuflu 
Çimento-Portland Kalkerli 
Çimento-Portland Silika Füme 
Çimento-Kompoze 
Çimento-Portland Kompoze 
Çimento-PuzzolaniK 

ENV 206: 1989 Concrete-Performance, 
production, placing and 
compliance criteria 

TS 11222 Beton-Hazır Beton 

EN 451-1: 1994 Methods of testing fly ash- Part 1 : 
Determination of free calcium 
oxide 

EN 451-2: 1994 Methods of testing fly ash - Part 2: 
Determination of fineness by wet 
sieving 

3 - TARİFLER 
Bu standardın amacı için aşağıdaki tarifler uygulanır. Tariflerde verilen değerler uygunluğun 
değerlendirilmesinde kullanılan kriterlerin bir kısmını teşkil etmez. 

3.1 - TİP II KATKİ 
ENV 206'daki betonun bazı özelliklerini geliştirmek veya kendine has özellik elde etmek için betona ilâve 
edilebilen ince öğütülmüş, inorganik, puzzolanik veya gizli suyu bulunan (hidrolik) maddedir. 

3.2 - UÇUCU KÜL 
Pulverize kömürün yakılmasından elde edilen, puzzolanik özelliklere sahip olan ve esas olarak Si0 2 ve 
Al O den meydana gelen, ENV 197-1'de belirtildiği gibi tarif ve tayin edilen reaktif Sİ0 2 muhtevası kütlece 
en az % 25 olan, başlıca küresel ve camsı taneciklerin ince tozudur. 

Uçucu kül, pulverize edilmiş antrasit, linyit1' veya bitümlü kömürün yakıldığı fırınların baca gazlarındaki toz 
benzeri taneciklerin elektrostatik veya mekanik çöktürülmesi ile elde edilir, 
NOT - Yarı bitümlü kömürlerin yakılması ile elde edilen uçucu kül; toplam CaO muhtevası kütlece 

% 10'dan daha az ve mevcut standardın diğer bütün özelliklerine uygun olması şartı ile milli 
esaslar dahilinde kabul edilebilir. 

1) TSE Notu - Orijinal metinde olmamakla beraber Türkçe metne ilâve edilmiştir 
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3.3 - REFERANS ÇİMENTO 
Madde 4.3.2 ve Madde 4.3.3'de belirtilen özelliklere uygun olup olmadığını göstermek için yapılacak 
deneylerde kullanılacak çimento ENV 197-1 C E M I tipine uygun dayanım sınıfı 42,5'i sağlayan portland 
çimentosudur. 

Referans çimento, millli' esaslara uygun olarak seçilir ve hep aynı çimento kullanılır ve ayrıca inceliği, 
trikalsiyum alüminat ve alkali muhtevaları ile karakterize edilir. 

3.4 - YOĞUNLUK 
Uçucu kül taneciklerinin, tanecikler içindeki boşlukları da ihtiva eden ortalama yoğunluğudur. 

3.5 - AKTİVİTE ENDEKSİ (PUZZOLANİK AKTİVİTE) 
Aynı yaşta denendiğinde, kütlece % 75 referans çimento+% 25 uçucu kül ile hazırlanan Standard harç 
çubuklarının basınç dayanımının, sadece referans çimento ile hazırlanan Standard harç çubuklarının 
dayanımına oranıdır (% olarak), 

3.6 - OTO KONTROL 
Uçucu külün, uçucu kül üreten tesisin tahliye noktası veya noktalarından üretici veya firma yetkilisi 
tarafından alınan numunelerin denenmesine dayalı, sürekli istatistiksel kalite kontrolüdür. 

4 - ÖZELLİKLER 

4.1 - GENEL 
Madde 4.2 ve Madde 4.3'deki kimyasal ve fiziksel özellikler, karakteristik değerler olarak belirtilir. Bir 
karakteristik değer ile uygunluk, Madde 6'da belirtilen istatiksel kalite kontrol işlemi ile değerlendirilir. 

NOT - Bu standardda verilen deney metotları referans metotlardır. Referans metot ve alternatif metot ile 
elde edilen sonuçlar arasında bir ilişki kurulursa, diğer metotlar kullanılabilir. Anlaşmazlık 
durumunda sadece referans metot kullanılmalıdır. 

Aksi karartaştırılmadıkça uçucu kül kuru şartlarda depolanmalı ve müşteriye sevk edilmelidir. 

4.2 - KİMYASAL ÖZELLİKLER 

4.2.1 - Genel 
Kimyasal bileşim, kurutulmuş külün kütlesi esaslı alınarak ifade edilmelidir (Kurutulmuş kül numunesi 
Madde 6.2.2'ye uygun olarak hazırlanır). 

Aşağıda belirtilen kimyasal özelliklere ilâve olarak, EN 196-2'de belirtilen metotlarla tayin edilen kuru uçucu 
külün silika (SiOj), alüminyum oksit (Al203), demir oksit (Fe203) ve kalsiyum oksit muhtevalarını kapsayan 
tipik kimyasal bileşimi, istenildiğinde müşteriye verilmelidir. EN 196-21'de belirtilen metotla tayin edilen 
Na 2 0 olarak hesaplanan toplam alkali muhtevaları da istenildiğinde müşteriye verilmelidir. 

NOT - Bu standarda uygun uçucu kül kontrolsüz genleşmeye sebep olabilecek serbest periklas ihtiva 
etmediği için magnezyum oksit (MgO) için herhangi değer verilmemektedir. 

4.2.2 - Kızdırma Kaybı 
Kızdırma kaybı, kızdırma süresi olarak 1 saat alınmak kaydıyla, EN 196-2'de belirtilen prensiplere uygun 
olarak tayin edildiğinde, kütlece % 5'den daha büyük olmamalıdır. 

NOT 1 - Kızdırma kaybı, kütlece % 7'ye kadar olan uçucu küller millî esaslara göre kabul edilebilir, 

NOT 2 - Bu özelliğin amacı, uçucu küldeki yanmamış karbon kalıntısını sınırlamaktır. Bundan dolayı, 
yanmamış karbon kalıntısının doğrudan ölçümü ile kızdırma kaybının yukarıda belirtilen 
değerlerden daha az olduğunu göstermek yeterlidir. 

4.2.3 - Klorür 
EN 196-21'de verilen meloda göre tayin edilen ve C l " olarak hesaplanan toplam klorür muhtevası kütlece 
% 0,10'dan daha büyük olmamalıdır. 

4.2.4 - Kükürt Trioksit 
Prensip olarak EN 196-2'de verilen metoda göre tayin edilen kükürt trioksit, SO3, muhtevası kütlece % 3'den 
daha fazla olmamalıdır. 
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4.2.5 - Serbest Kalsiyum Oksit 
EN 451'de verilen metotla tayin edilen serbest kalsiyum oksit muhtevası kütlece % 1'den daha büyük 
olmamalıdır. Kütlece % Vden daha çok, fakat kütlece % 2,5'dan daha az serbest kalsiyum dioksit 
muhtevasına sahip uçucu küt; Madde 4.3.3'de belirtilen genleşme özelliğini sağlaması şartıyla kabul 
edilebilir. 

4.3 - FİZİKSEL ÖZELLİKLER 

4.3.1-incelik 
Uçucu külün inceliği, göz açıklığı 0,045 mm olan elekten yaş elendiğinde elek üstünde kalan külün 
E N 451-2'de verilen metotla tayin edilen kütlesinin % olarak ifade edilmesidir. 

İnceliğin maksimum değeri, % 40'ı aşmamalıdır. 
İncelik, Madde 6.2'de verilen üretim süresi içerisindeki deneylerin sayısından hesaplanan ortalama 
değerden % ± 10'dan daha fazla değişmemelidir. 

İstenmesi halinde, ortalama değer ve ortalamanın hesaplanmasında kullanılan süre üretici tarafından beyan 
edilmelidir. 

4.3.2 - Aktivite Endeksi 
Standard harç çubuklarının hazırlanması ve basınç dayanımının tayini, EN 196-1'de verilen metoda uygun 
olarak yapılmalıdır. 

28 gün ve 90 gündeki aktivite endeksi sırasıyla en az % 75 ve % 85 olmalıdır. 

NOT - Aktivite endeksi deneylerinin sonucu, uçucu külün betonunun dayanıma katkısı veya bu deneylerde 
kullanılan karıştırma oranını sınırlandıran uçucu külün kullanımı hakkında doğrudan bilgi vermez. 

4.3.3 - Genleşme 
Kütlece % 50 uçucu kül ve % 50 referans çimento ile hazırlanan çimento pastası EN 196-3'de belirtilen ve 
Le Chatelier deneyi olarak bilinen metotla denendiğinde genleşme 10 mm'den daha büyük olmamalıdır. 

NOT - Bu deney, sadece uçucu külün Madde 4.2.5'de belirtilen serbest kalsiyum oksit muhtevasının kütlece 
% 1,0'ı geçmesi halinde gerekir. 

4.3.4 - Yoğunluk 
Yoğunluk, EN 196-6'da belirtilen metotla tayin edildiğinde, üretici veya bayi tarafından beyan edilen 
ortalama değerden ± 150 kg/m3 daha fazla sapmamalıdır. 

5 - AMBALAJ VE İŞARETLEME 

NOT - Uçucu kül torbalar veya variller gibi uygun ambalajlarda ve dökme olarak kamyonlarla veya 
gemilerle sevk edilebilirler. 

Ambalajlar işaretlenmeli veya etiketlenmen ve dökme olarak sevkiyatla sevk irsaliyesi (veya fatura) 
bulundurulmalı ve bunlar aşağıdaki bilgileri ihtiva etmelidir: 

a) Malzemenin adı, uçucu kül, 
b) Tedarikçinin adı, ticarî markası veya diğer tanıtıcı bilgiler, 
c) Uçucu külün sevk edildiği tesisin adı ve yeri, 
d) Bu standardın numarası ve yılı, 
e) Belgelendirme işareti. 

6 - KALİTE KONTROL 

NOT - Bu madde uygunluk kriterleri ve otokontrol için genel kuralları kapsar. Teslimdeki kabul muayenesi 
ve belgelendirme için kurallar bu standardın kapsamı dışındadır. 

6.1 - UYGUNLUK KRİTERLERİ 
Çimentonun fiziksel ve kimyasal özellikleri için ENV 197-1'de belirtilen uygunluk ölçüleri ve uygunluk 
işlemleri bu standardda uygulanmalıdır. Bu standardla ilgili özelliklerin tümü için kabul ihtimali (tüketicinin 
riski) % 5 iken, Madde 4'de belirtilen karakteristik değerler % 10'luk kısma (üst veya alt hangisi gerekiyorsa) 
karşılık gelir. Özelliklerin, ENV 197-1'de büyük kusur olarak tanımlanan ve Çizelge 1'de verilenleri aşan 
değerleri kabul edilemez. 
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ÇİZELGE 1 - Büyük Kusurlar 

Özellik Büyük Kusur İçin Sınır Değer 
Kızdırma Kaybı + % 2,0 puan 
İncelik + % 5,0 puan 
İncelik Varyasyonu + % 5,0 puan 
Klorür + % 0,01 puan 
Serbest Kalsiyum Oksit + % 0,1 puan 
Kükürt Trioksit + % 0,5 puan 
Genleşme + 1,0 mm 
Aktivite Endeksi - % 5,0 puan 

6.2 - OTOKONTROL 

6.2.1 - Genel 
Otokontrol sistemi; Madde 4'de belirtilen özelliklere uygunluğu sağlamak için, her uçucu kül üretim 
tesisinde, üretici veya temsilcisi tarafından işletilmelidir. Sürekli istatistik kalite kontrol üreticinin veya 
temsilcisinin tek nokta numunelerini kullanarak nitel özelliklerle veya değişken özelliklerle muayenesine 
dayanmaktadır. 

Uygunluğunu değerlendirme için en az 10 numune kullanılmalı ve 1 aydan az, 12 aydan çok olmayan bir 
imalât süresini temsil etmelidir. 

NOT - Değişken özelliklerle ve nitel özellikler ile muayene için bazı uygun numune alma plânlarının 
örnekleri Ek A'da gösterilmiştir. 

6.2.2 - Numune Alma 
İmalât süresi aralığına eşit olarak dağıtılmış nokta numuneleri; EN 195-7'de belirtilen aletler ve prensipler 
kullanılarak, bir depo silosundan ambalajlara veya dökme sevkiyatta kamyon veya gemiye yüklerken veya 
boşaltırken alternatif olarak doğrudan ambalajlardan veya dökme sevkiyatta kamyonlardan veya gemilerden 
alınmalıdır. Madde 4.2 ve Madde 4.3'de verilen özellikler ile uygunluk veya uyumsuzluğu göstermek için 
ihtiyaç duyulan tüm analiz ve deneylerin yapılması amacıyla en az 1000 g kuru uçucu külden temsili 
lâboratuvar numunesi gereklidir. Bu numune, en az 4000 g nokta ve kompozit numunenin dörtleme gibi 
bölünmesiyle elde edilir. Lâboratuvar numunesi, (105 ± 5)"C'daki iyi havalandırılmalı etüvde sabit kütleye 
kadar kurutulmalı ve daha sonra kuru atmosferde soğutulmalıdır. 

6.2.3 - Numune Alma ve Deney Sıklığı 
Madde 4'de belirtilen uçucu külün özellikleri aşağıda verilen sıklıklarda denenmelidir. 

ÇİZELGE 2 - Numune Alma ve Deney Sıklığı 

Özellik Sıklık 
Kızdırma kaybı 
İncelik 
Serbest kalsiyum oksit 
Klorür 
Kükürt trioksit 
Tane yoğunluğu 
Aktivite endeksi 
Genleşme 

Hergün 
Hergün 
Haftada bir 
Ayda bir 
Ayda bir 
Ayda bir 
Ayda bir 
Gerekirse, haftada bir 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 41 
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EK A 

Numune Alma Plânları 
(Bilgi İçindir) 

A.0 - Giriş 
Bu ek, Madde 4'deki şartları sağlayan aşağıdaki iki alternatif için belli sayıdaki numune alma plânlarını 
kapsar. 
Alternatifler: 
- Değişken özelliklerle sürekli muayene, 
- Nitel ezelliklerle sürekli muayene, 
dır. 
Numune sayısı ve deney sıklığı Madde 6.2'de belirtilmiştir. 

A.1 - Değişken Özelliklerle Muayene 
- Bu durumda deney sonuçlarının tam serilerinin (beher numune için bir sonuç) ortalama değeri X ve 
Standard sapması, S hesaplanır. 
Uygunluk kriterleri; 

Burada; 
kA = Kabul edilebilirlik sabiti 
L = Belirtilen alt sınır 
U = Belirtilen üst sınır 
dır. 
Kabul edilebilirlik sabiti, kA, deney sonuçlarının sayısına (n) bağlıdır. k A değerleri Çizelge 3'de verilmiştir. 

ÇİZELGE 3 - Kabul Edilebilirlik Sabiti kA (Pa = % 10) 

n k A 

10 2,45 
15 2,11 
20 1,95 

21'den 24'e 1,90 
25'den 29'a 1,82 
30'dan 39'a 1,76 
40'dan 49'a 1,70 
50'den 59'a 1,65 
60'dan 79'a 1,61 
80'den 99'a 1,56 

100'den 149'a 1,53 
150'den 199'a 1.48 
200'den büyük ve eşit 1,45 

A.2 - Nitel Özellikler İle Muayene 
Bu durumda numunelerin tam serilerindeki kusurlu deney sonuçlarının sayısı, C D, (beher numune için bir 
sonuç) hesaplanır 
Uygunluk aşağıdaki eşitlik ile kontrol edilir: 

Burada kabul edilebilir kusurların sayısı, CA. deney sonuçlarının sayısına bağlıdır. CA değeri Çizelge 4'de 

ÇİZELGE 4 - Kabul Edilebilir Kusurların Sayısı 

n" C A 

20'den 39'a 0 
40'dan 54'e 1 
55'den 69'a 2 
70'den 84'e 3 
85'den 99'a 4 
100'den 109'a 5 
110'dan büyük ve eşit 0,075 (n-30) 

1) Deney sonuçlarının sayısı n < 20 ise (kabul edilebilir kusur yüzdesi = % 10) bir Istatiksel esaslı uygunluk 
kusur kriteri mümkün değildir. Bu durumda C A her zaman '0" olacaktır. 

Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa : 42 



T. C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla i lg i l i müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

Kuruluşu : 7 E k i m 1920 
24 Ağustos 1998 

PAZARTESİ 
S a y ı : 23443 

İ L Â N B Ö L Ü M Ü 
Yargı İ lânları 

İs tanbul 6 No.lu Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığından : 
E . No : 1997/343 
K . No : 1998/57 
3713 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık olup, hakkında İstanbul 6 No.lu Devlet Gü

venlik Mahkemisinin 13/5/1998 gün 1998/57 sayılı kararı ile 81.333.333.-TL. Ağır para cezası ile 
cezalandırılmasına karar verilen sanığın adreslerinde bulunamaması sebebiyle, 

Gereği düşünüldü: 
Satılmış-Kamer'den olma, 4/6/1973 doğumlu, Çorum, Alaca, Çomar Köyü C.032/01, 

S.67, K.19'da nüf. kayıtlı halen Ankara cad. No: 31 Kat 4 Cağaloğlu/İSTANBUL adresinde bulu
nan Nilüfer Güneş'e gıyabi karar posta ve zabıta marifetiyle bulunup tebliğ edilemediğinden, ka
rarın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün tebligat yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 
22033 

Düzce Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 
E. No : 1996/185 
K . No : 1997/177 
6136 sayılı Kanuna muhalefetten sanık Raşıt ve Zeliha oğlu, 1974 doğumlu, Akyazı Yağ

cılar Köyüne kayıtlı ve mukim Alaattin Bayraktar hakkında açılan kamu davasının mahkememiz
de yapılan açık duruşma sonunda; 

Sanığın Sabit olan suçundan eylemine uyan 6136 S.K. 13/1, 3506 S.K. C K : 59, 647/4, 72, 
647/6. maddeleri gereğince 3.350.000.-TL. Ağır para cezası ile cezalandırıldığı ve cezasının erte
lendiğine dair gıyabi hüküm tüm aramalara rağmen bulunup kendisine tebliğ edilemeyen sanık 
hakkındaki karar Resmi Gazete vasıtası ile ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 7201 sayılı Tebli
gat K.nun 28 ve müteakip maddeleri gereğince kararın ilanen tebliğine ilan tarihinden itibaren 15 
gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan ücreti ve 
mahkeme masrafının kendisinden alınacağı ilan olunur. 22494/1-1 

Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 
E. No : 1996/18 
K . No : 1997/269 
Vergi kaçakçılığı suçundan mahkememizin 26/12/1997 gün ve 1996/18 esas, 1997/269 ka

rar sayılı ilamı ile sonuç olarak 213 sayılı V.U.K. 359/1, TCY. 59/2, 647/4-6 maddeleri uyarınca 
750.000.-TL. Ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen sanık Derviş oğlu Ayşe'den ol
ma, 1952 doğumlu Kayseri Melikgazi Subaşı Köyü nüfusuna kayıtlı Suat Ünal hakkındaki gıyabi 
hüküm, sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması ve karann tebliğ edilememesi sebebiyle iş 
bu karar özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca yayım 
tarihinden itibaren 15 gün sonra adı geçen sanığa tebliğ edilmiş sayılacağımdan ücretinin kendisin
den tahsil edileceği ilan olunur. 22507 
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Art ırma, Eksiltme ve İhale İ lânları 
A T E L Y E TEÇHİZATI A L I N A C A K T I R 

TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. İstanbul Ticaret Müdür lüğünden : 
1 - Teknik Şartnamesine göre; 
a) 20 Adet Hidrolik Tel Kesme Makası, 
b) Bucurgat 36 Adet, 
c) Kapma 45 Adet, 
d) Trifor 7 Adet, 
e) Mandikapan Makara 30 Adet 
Kapalı Zarfla Teklif alma usulü ile satın alınacaktır. 
2 - İhaleye katılmak için şartname almak zorunludur. 
Şartnameler 09-AN/9805 dosya işareti belirtilerek, TEAŞ İstanbul Ticaret Müdürlüğü 

Fevzipaşa Cad. No: 179 Fatih/İSTANBUL adresinden 3.000.000.-TL. bedelle temin edilebilir. 
Tel: (212) 523 43 20 (4 hat) Faks: (212) 631 39 52 
3 - Teklifler en geç 15/9/1998 günü, saat 14.30'a kadar aynı adresteki Muhaberat Servi-

si'ne teslim edilmelidir. Postada ortaya çıkacak gecikmeler dikkate alınmaz. 
4 - Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapma

makta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 23567/1-1 

MUHTELİF M A L Z E M E SATİN A L I N A C A K T I R 
Hacettepe Üniversitesi Satın Alma Komisyonu Başkanlığından : 

Tahmini Bedeli Geçici Teminatı 
Cinsi Miktarı (TL.) 

1- Menteşe Malzemesi 
2- AsansöT Malzemesi 
3- Boya Malzemesi 

34 Kalem 1.837.150.000 
11 Kalem 3.338.700.000 

1 Kalem 3.363.000.000 
4-Lavabo Bataryası Mlz . 6 Kalem 3.490.000.000 

(TL.) 

55.115.000 
100.161.000 
100.890.000 
104.700.000 

ihale 
Günü ve Saati 

7/9/1998 14.00 
7/9/1998 14.00 
7/9/1998 14.00 
7/9/1998 14.00 

1 - Yukarıda yazılı (4) grup malzeme 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35.maddesi (a) 
fıkrası uyarınca kapalı teklif usulüne göre satın alınacaktır. 

2 - Verilen fiyaüann rakam ve yazı ile belirtilmesi şarttır. 
3 - İhale 7/9/1998 Pazartesi günü yukarıda belirtilen saatlerde İdari ve Mal i İşler Dairesi 

Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır. 
4 - Her grup için ayn ayn teklif verilecek ve tekliflerin üzerine hangi gruba ait olduğu ya

zılacaktır. 
5 - Şartnameler her gün için çalışma saatlerinde (Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mal i İş

ler Dairesi Başkanlığı Genel Malzeme Satın Alma Şube Müdürlüğünde) görülebilir veya 
1.500.000.-TL. bedelle satın alınabilir. 

6 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun (37.) maddesine göre hazırlanacak teklif mektup
larının aynı gün yukarıda belirtilen ihale saatinden 15 dakika öncesine kadar Komisyona makbuz 
mukabilinde verilmesi şarttır. 

7 - İhalesi yapılacak olan Boya Malzemesi, Menteşe Malzemesi ve Lavabo Bataryası Mal
zemesi ihale dosyalarına ait numuneleri firmalar Genel Malzeme Satın Alma Şube Müdürlüğün
de mesai saatleri dahilinde görebilirler. 

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tesbitte serbesttir. 
9 - Aranacak belgeler Şartnamenin 3'ncü maddesinde yazılıdır. 
10 - Verilen teklifler hiç bir şekilde iade edilmez. 23570/1-1 
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ORMAN EVMALİ SATILACAKTIR 
Dirgine Orman İşletme Müdür lüğünden : 

Bölge Müdürlüğü : ZONGULDAK Satış Tarihi: 4/9/1998 
İşletme Müdürlüğü : DİRGİNE 

Par. Miktarı Muh.Bed. %3 Geç.Tem 
Deposu Cinsi ve Kalitesi Ad. Adet M3.Dm3. (TL.) (TL.) 

Muhtelif 2.S.NB.Çk.Tom.Krs. 1 27 18.246 36.000.000 20.000.000 
" 3.S.NB.İk.Göknar Tom. 1 27 5.671 21.500.000 4.000.000 

Çam Tel.Direk (9.50-12. 2 110 33.401 38.800.000 41.000.000 
" 2.S.Kl.Çk.Maden Direk 1 238 21.393 18.000.000 12.000.000 

2.S.İk.Çk.Maden Direk 5 1820 81.915 16.000.000 40.000.000 
2.S.NB.Kayın Tom.Krs. 5 170 91.254 35.000.000 96.000.000 
2.S.KB.Kayın Tom.Krs. 1 2 2.000 34.000.000 3.000.000 
3.S.NB.Kl.Kaym Tom. 45 2148 876.850 25.000.000 658.000.000 
3.S.NB.İk.Kayın Tom. 25 1857 409.756 18.000.000 222,000.000 
3.S.KB.Kl.Kaym Tom. 16 819 243.485 23.000.000 168.000.000 
3.S.KB.İk.Kayın Tom. 6 870 88.646 16.000.000 43.000.000 
2.S.NB.Meşe Tom.Krs. 1 21 13.484 38.000.000 16.000.000 
3.S.NB.Kl.Meşe Tom. 3 144 55.554 24.000.000 40.000.000 
3.S.NB.İk.Meşe Tom. 2 157 28.494 18.000.000 16.000.000 
3,S.KB.Kl.MeşeTom. 3 189 40.115 21.000.000 26.000.000 
3.S.KB.İk.MeşeTom. 1 95 10.004 16.000.000 5.000.000 
2.S.Kayın Maden Direk 2 545 30.826 17.500.000 17.000.000 

" 2.S.Meşe Maden Direk 1 7 0.331 15.000.000 1.000.000 
" 2.S.Gürgen Maden Dir. 1 18 0.943 15.000.000 1.000.000 

Kayın Yuv.Sanayi 8 4155 166.406 16.000.000 80.000.000 
Meşe Yuvarlak San. 1 484 21.384 15.000.000 10.000.000 
Gürgen Yuvarlak San. 1 185 7.951 14.000.000 4.000.000 
Kızılağaç Yuv.Sanayi 1 118 3.950 15.000.000 2.000.000 
Çınar Yuv.Sanayi 1 100 3.698 14.000.000 2.000.000 
Kayacık Yuvarlak San. 1 142 6.712 15.000.000 4.000.000 
Kayın Yar.Sanayi 6 - 196 Ster 11.000.000 65.000.000 
Kayın İnceçap Yuv.San. 1 - 19 Ster 9.000.000 6.000.000 

142 14448 2262.469 
215 

M3. 
Ster 

1.602.000.000 

1 - Zonguldak i l i , Devrek İlçesi, Dirgine (YAZICIK) köyünde bulunan işletmemizin 
muhtelif depolarında bulunan 142 parti muhteviyatı orman emvalinin ibrelilerde tutar bedelinin 
% 50'si ve vergi fon ve resimleri peşin, bakiyesi aylık: %4 vade faizli 3 ay vadeli, Yapraklılarda 
ise tutar bedelinin %45'i ile vergi fon ve resimleri peşin bakiyesi için aylık %4 vade faizli olarak 
6 aya kadar banka teminat mektubu karşılığında açık artırmalı olarak satılacaktır. 

2 - Açık artırmalı satış 4 Eylül 1998 Cuma günü saat 14.00'de DİRGİNE (YAZICIK Kö
yünde bulunan İşletmemizin satış salonunda yapılacaktır. 
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3 - İhaleye iştirak edeceklerin mutlak surette 1998 yılı vizesi yapılmış kapasite belgeleri
ni, ticaret ve sanayi odası belgelerini, şirket veya tüze! kişiler adına ihaleye katılacakların yetkili 
olduklarına dair yetki belgelerini ve noter tasdikli vekaletnamelerini işletmemizin satış komisyo
nuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 

4 - Bu satışa ait ilan ve satış öncesi bilgi cetveli ve satış şartnameleri Orman Genel Mü
dürlüğü, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ve mücavir orman işletme Müdürlükleri ile İşletme
mizde görülebilir. 

5 - 1238-1241, 1252, 1253, 1263-1286, 1291-1293, 1295-1311, 1315, 1318-1327, 1329, 
1331-1333 no.lu partiler adet ve hacmen kesin olmayıp, %30 eksik veya fazla olabilir. Kesin adet 
ve miktarları ihale gününde belli olacağından satış bu kesin adet ve miktar üzerinden yapılacaktır. 

6 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları geçici teminatlarını engeç saat 
13.30'a kadar yatırarak komisyona müracatian ilan olunur. 

Tel No : (0372) 5874002- Banka Hesap No : T.C. Ziraat Bankası 
Fax No : (0372) 5874163 30423/224080-1 

# 23418/1-1 

ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR 
Devlet Orman İşletmesi İnegöl Müdür lüğünden : 

AÇIK ARTTIRMALI SATIŞ ÖNCESİ BİLGİ CETVELİ 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : BURSA SATIŞ TARİHİ : 4/9/1998 
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ : İNEGÖL DOSYA NO : 03 İP. 12/15 

Deposu Cins ve Nev'i Miktarı 
Muhtelif Bedeli 

(TL.) 
% 3 Teminatı 

(TL.) 

Muhtelif 2.SNB.Ky.Tom. (Kİ) 100 M3. 28.000.000 84.000.000 
3.S.N.B.Ky.Tom. (Kİ) 700 M3. 22.000.000 520.000.000 

" 3.S.KS.B.Ky.Tom (Kİ) 150 M3. 19.500.000 88.000.000 
" 3.S.N.B.Ky.Tom. (İnce) 100 M3. 19.500.000 59.000.000 

3.S.N.Çam Tom. 300 M3. 20.000.000 180.000.000 
" 3.S.N.Gök.Tom. 200 M3. 20.000.000 120.000.000 

Kayın Sanayi Odun 150 M3. 13.500.000 61.000.000 
Kayın Yarma Sanayi 500 St. 11.000.000 165.000.000 
Kayın İnce Sanayi 1200 Ster 9.000.000 324.000.000 

1 - İşletme Müdürlüğümüzün Muhtelif depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarları 
yazılı emvallerin 4Eyül 1998 Cuma günü saat 14.00'de İşletmemiz satış salonunda toplanacak ko
misyon huzurunda yapılacaktır. 

2 - Yapraklı Orman Ürünlerinde % 45 ile vergiye fonlar peşin %55'i Banka Teminat mek
tubu 6 ay vadeli olarak yapılacaktır. Aylık %4 vade faizi alınacaktır. Faiz mektup ile birlikte vade 
sonunda tahsil edilecektir. 

3 - İbreli Orman ürünleri satışları mal bedelinin %50'si ile vergi ve fon harçlar karşılığı 
peşin kalan miktarı 3 aya kadar vadeli olarak satış yapılacaktır. 

4 - Tebligat yasası gereğince 7 gün içinde alınan Tebligatlar tebliğ tarihinden 7 gün sonra 
alınan tebligatlar ise 7 gün tebliğ tarihi sayılacaktır. Herhangi mucip sebepten dolayı gecikmeye 
giden emvallerden aylık %10 (Yıllık) gecikme faizi alınacaktır. Emvallerimiz %25 az yada çok 
olabilir. 
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Satış 279/5,1,2,4,6,7 Nolu şartname gereği Komisyonumuz huzurunda İnegöl Orman İş
letme Müdürlüğü satış salonunda yapılacaktır. Şahısların tebligat adreslerini gösterir cetvel (Bel
ge) Şirket ve Tüzel kişilerin İdare Merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya Ticaret oda
sı, Sanayi Odası ve Resmi bir Makamdan Şirketin siciline ve halen çalışır durumda bulunduğuna 
dari belge Şirket ve Tüzel kişilerin adına İhaleye girecek olanların yetkili olduklarına dair Noter
den Tasdikli Vekaletname ve Temsil belgesi İbraz etmeleri mecburidir. 

5 - Satışımıza ait ilanlar Bursa Bölge Müdürlüğü, Ankara Genel Müdürlük Bursa ve Civar 
İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. 

İlan olunur. 
TELEFON NO : 0-224-7151028 - 7152329 H.No; İNEGÖL ZİRAAT BANKASI 
FAX NO : 0-224-7155598 30423-25-9 

# 23378/1-1 

MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
Gölcük Deniz Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 
1 - Kapalı teklif usulü ile aşağıda belirtilen 4 grup malzeme/hizmet satın alınacaktır. 
2 - Söz konusu malzemenin ihalesi 7 Eylül 1998 Tarihinde, saat 10.00'da her gruba ayrı 

ayrı teklif alma şeklinde Gölcük Deniz Satınalma Komisyonu Bşk.hğmda yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi 2.500.000 - TL. karşüığında komisyonumuzdan temin edilebilir/ücretsiz 

görülebilir. 
4 - İsteklilerin matbu şartnamesinde ve ek'lerinde istenilen belgeler ile birlikte 2886 sayılı 

Yasaya göre hazırlayacakları teklif mektuplarım ihale saatinden 30 (Otuz) dakika önce Komisyon 
Bürosuna vermeleri veya ulaştırmaları gerekmektedir. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Grup 
No 

1. Grup 
2. Grup 
3. Grup 
4. Grup 

Cinsi 

Boru-Dirsek 
Boru-Dirsek 
Boru-Dirsek 
Boru-Dirsek 

Miktarı 
6 Kalem 
6 Kalem 
6 Kalem 
5 Kalem 
TOPLAM 

Tahmini Bedeli 
(Tl.) 

9.929.620.000 
9.063.340.000 

10.023.190.000 
,10.713.640.000 

39.734.790.000 

Geçici Teminatı 
(Tl.) 

297.891.000 
272.051.000 
300.697.000 
321.410.000 

1.192.049.000 
22778/1-1 

ELEKTROD SATIN ALINACAKTIR 
1 - Kapalı teklif usulü ile aşağıda belirtilen 2 grup malzeme/hizmet satın alınacaktır. 
2 - Söz konusu malzemenin ihalesi 7 Eylül 1998 Tarihinde, saat 10.00'da her gruba ayrı 

ayn teklif alma şeklinde Gölcük Deniz Satınalma Komisyonu Bşk.hğmda yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi 6.000.000 - TL. karşılığında komisyonumuzdan temin edilebilir/ücretsiz 

görülebilir. 
4 - İsteklilerin matbu şartnamesinde ve ek'lerinde istenilen belgeler ile birlikte 2886 saydı 

Yasaya göre hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden 30 (Otuz) dakika önce Komisyon 
Bürosuna vermeleri veya ulaştırmaları gerekmektedir. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Grup 
No 

1. Grup 
2. Grup 

Cinsi 

Elektrod 
Elketrod 

Miktarı 
10 Kalem 
4 Kalem 

TOPLAM 

Tahmini Bedeli 
(Tl.) 

67.933.900.000 
9.663.625.0Q0 

77.597.525.000 

Geçici Teminatı 
(Tl.) 

2.038.018.000 
289.909.000 

2.327.927.000 

22857/1-1 
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HİZMET İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Bursa Buyüksehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür lüğünden : 

D A V E T ÇAĞRISI 
2. AŞAMA A T I K S U A R I T M A TESİSLERİ T A S A R I M V E MÜŞAVİRLİK İŞLERİ 

BUSKİ Bursa Su ve Çevre Sağlığı projesi kapsamında Dünya Bankası'ndan sağlamış ol
duğu krediyi; içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu yatırımları için kullanmaktadır. Projenin uy
gulanması 1993'den bu yana devam etmektedir. 

Gelişme programı içinde bir diğer safha ise B U R S A şehrinin (mevcut nüfus 1.2 milyon) 
ihtiyacı olan iki adet Atıksu Antma Tesislerini (Doğu ve Batı 2/1 oranla) 2020 yılına kadar oluş
turmaktadır. Birinci aşamada 4-5 yıl ömürlü anaerobik havuzların kullanımına göre tasarlanmış
tır. İkinci aşamada anaerobik havuzlar çamur biriktirme tankı veya ana antma tesislerinin havuz
lan olarak kullanılacaktır. Bu sebeple; BUSKİ Atıksu Antma Tesisleri'nin 2. aşamasının tasanm, 
ihale, inşaat işleri sırasında yardımı için uygun, yeterli uluslararası müşavir firma kullanmayı 
amaçlamaktadır. BUSKİ "Rehber-Müşavir firma seçimi" (Ocak 1997)'de tanımlandığı gibi max 
6 uluslararası firma/ortaklık için davet listesi gönderecektir. Davet listesindeki firmalar aşağıdaki 
işlerin kapsamında teknik ve rriali tekliflerini sunmak için davet edileceklerdir: 

1 - 1992 yılında hazırlanan Atıksu Antma Fizibilite Çalışmalan güncelleştirilecektir. Ay-
nca; 1. Aşama çamur üretimi konusunda bilgi toplanması, aktif çamur proses hazırlığı ve alınma
sı gereken tedbirler havuzlarda gerekli testlerle birlikte araştınlacaktır. 

2 - Her iki tesis için etüd çalışmalan ile kati projeler hazırlanacaktır. 
3 - 1999 yılı içinde yapılması planlanan önyeterlilik ve ihale işlemleri için gerekli dokü-

manlann hazırlanması, önyeterlilik ve ihale kapsamında BUSKİ'ye yardım edilmesi. 
4 - Antma İnşaat İşleri Müşavir firmanın desteğiyle BUSKİ tarafından kontrol edilecektir. 
5 - Tesislerin test işletme döneminde gerektiğinde danışmanlık hizmeti verilmesi. 
İlgilenen müşavir firmalar ilgilerini teyit eden bir mektupla birlikte ilgili tecrübelerini, fir

ma/ortaklık kapasiteleri ile anahtar personelin özelliklerini içeren dosyalannı 25 Eylül 1998 Saat: 
17.00'e kadar aşağıdaki adrese sunmalıdır. Sözleşme için Dünya Bankası'nın "Müşavirlik Hizmet
leri için Standart Sözleşme Formu" kullanılacaktır. İsteyen firmalara ilgili kopyalar verilecektir. 

B U R S A SU ve KANALİZASYON İDARESİ (BUSKİ) G E N E L MÜDÜRLÜĞÜ 
16190 A c e m l e r / B U R S A 
T e l : 0/224/233 39 89 Fax: 0/224/233 79 11 23002/1-1 

S U L A M A TESİSİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Köy Hizmetleri Genel Müdür lüğü Köy Hizmetleri 3. Bölge Müdür lüğünden : 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 maddesinin A fıkrasına göre, Kapalı Teklif usu

lü ile aşağıdaki iş ihaleye konulmuştur. 
Sıra No: 1, İşin Adı ve Niteliği: G.Antep-Şahinbey-Kurtuluş Sulama Tesisi, Tahmin Edi

len Bedel : 39.439.000.000- TL. , Geçici Teminat : 1.183.170.000- TL. , İhaleye Katılabilmek 
İçin Son Mür.Tarihi: 7/9/1998, İhalenin Tarih ve Saati: 10/9/1998 - 10.30, Yılı içinde Sari : Sa
ri. 

1 - Bu ihalede, 17 Mart 1998 tarih ve 23289 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan; "1998 
yılında girişilecek yapım ihalelerine uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler hakkında Teb
liğ" hükümleri uygulanmayacaktır. 

2 - İhale, Adana Köy Hizmetleri 3. Bölge Müdürlüğü ihale komisyonu odasında yapıla
caktır. 

3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar ücretsiz olarak Adana Köy Hizmetleri 3. Bölge 
Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. 
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4 - İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhaleleri
ne Katılma Yönetmeliğine uygun olarak; 

A - "İhaleye Katılmaya yeterli olup, olmadıklarının tesbiti için yukarıda belirtilen (iha
leye katılabilmek için son müracaat tarihi) tarihteki mesai saati sonuna kadar örneğine uygun baş
vuru dilekçesi ile birlikte; 

a) Başvuruda bulunanların noter tasdikli; Yetki Belgesi, imza sirküleri ve Ticaret ve/veya 
Sanayi Odası belgesi vermesi, 

b) Yukarıda belirtilen iş için (C) grubundan müteahhitlik karnesinin aslını ibraz etmek su
retiyle Noter tasdikli örneğini, 

c) Yapı araçları bildirisini ve yapı araçları taahhütnamesini, 
d) "Mal i Durum Bildirisi"ni ve belgelerini, 
e) Teknik personel bildirisini ve teknik personel taahhütnamesini, 
f) "Taahhüt Durum Bildirisi"ni ve bunlarla ilgili belgelerini, 
g) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgelerini, 
h) 1992-1996 (5 yıl) Yıllarına ait Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair Ver

gi Dairesinden 1998 yılında örnek 2'e uygun olarak temin edecekleri belgeyi, 
ı) İsteklilerin ortak girişim olması halinde yapı işleri için Kapalı Teklif usulü ile ihale şart-

namesindeki örneğe uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzala
nan ortaklık sözleşmesini, 

i) 2886 Sayılı Kanuna göre cezalı ve borçlu durumda olmaması, 
j) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herbirinin işin keşif bede

linin % 10'undan az olmaması gerekmektedir. 
B - İhaleye Katılabilmek için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte: (iç zarfla birlik-

te). 
a) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, 
b) Noter tasdikli imza sirkülerini, 
c) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini, 

d) Yukarıdaki iş için işin adı belirtilmek suretiyle Köy Hizmetleri 3. Bölge Müdürlüğüne 
hitaben alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubunu, 

e) İş yerini gördüklerini belirten idareden alınmış tasdikli belgeyi, verecektir. 
5 - İsteklilere ihale tarihinden önce ihaleye katılma belgesi verilmeyecek, yeterlik sonu

cu ihale komisyonunca açıklanacak ihaleye katılma belgesi almaya hak kazanamayanların teklif 
zarfları açılmadan iade edilecektir. 

6 - İstekliler teklif mektuplarını ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında 
ihale komisyonu Başkanlığına verecektir. 

7 - Telgrafla veya faks'la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecik
meler kabul edilmeyecektir. 

8 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce bile olsa) 
dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde 
yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

9 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 23374/1-1 
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KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 
İller Bankası Genel Müdürlüğünden : 
İşin Yeri : Yurtbaşı (Elazığ), Keşif Bedeli : 900.000.000.000 - TL. , Geçici Teminat : 

27.000.000.000 - TL. , İhale Dosya Bedel i : 93.800.000 - T L . 
Yukarıda belirtilen inşaat işi kapalı teklif usulü ile ve ihale dosyasında mevcut "İHALE 

G E N E L ŞARTNAMESİ"ndeki esaslar dahilinde eksiltmeye çıkarılmıştır. 
B u ihalede ortak girişim kabul edilmeyecektir. 
İHALE DOSYASI; bedeli Bankamız Muhasebe ve Mal i İşler Dairesi Başkanlığı'na yatı

rılarak Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'ndan temin edilebilir. Ayrıca, ilgilenenler dilerlerse, ör
nek ihale dosyasını Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 'nda görebilirler. 

A - YETERLİK BAŞVURUSU 
İstekliler aşağıda yazılı belgeleri "İHALE G E N E L ŞARTNAMESİ" ekindeki (Örnek: l) 'e 

uygun olarak düzenleyecekleri başvuru dilekçesi ile birlikte, kapalı bir zarf içinde, en geç 
31/8/1998 Pazartesi günü saat 12.00'ye kadar "Atatürk Bulvarı No: 21 Opera /ANKARA" adresin
deki Bankamız Genel Evrakına teslim edecekler veya bu tarih ve saate kadar Bankamızda olacak 
şekilde postalayacaklardır. Bu süre içinde Bankamıza verilmeyen veya intikal etmeyen başvurular 
ile belirtilen gün ve saatten sonra yapılan noksan evrakların tamamlanması amaçlı girişimler dik
kate alınmayacaktır. 

Kapalı zarfın üzerine; 
Yurtbaşı (Elazığ) Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı İşi Yeterlik Başvurusu 

İller Bankası Genel Müdürlüğü 
Atatürk Bulvarı No: 21 

Opera /ANKARA 
(Tetkik Danışma Komisyonu Başkanlığı) 

yazılacaktır. 
İstekliler başvuru dilekçelerine aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. 
1 - Noter tasdikli İMZA SİRKÜLERİ, 
2 - (A) veya (B) grubundan, 1998 yılı fiyatları bazında en az keşif bedeli tutarında MÜ

TEAHHİTLİK KARNESİ'nin aslı ile bir fotokopisi, 
3 - TİCARET ve/veya SANAYİ ODASI BELGESİ'nin aslı, 
4 - İstekli bir şirket ise, TİCARET SİCİL GAZETESİ'nin aslı ve bir fotokopisi veya no

ter tasdikli sureti, 
5 - MALİ D U R U M BİLDİRİSİ ve B A N K A R E F E R A N S M E K T U B U ' n u n aslı, 
6 - İŞ BİTİRME veya İŞ D U R U M BELGESİ, 
İsteklinin bir taahhütte müteahhit sıfatı ile tamamlayarak son başvuru tarihten geriye doğ

ru en çok 15 yıl önce geçici kabulünü yaptırdığı ve 1998 yılı fiyatlan bazında en az; 
a) Keşfin % 40'ı kadar kanalizasyon tesisi, veya, atıksu antma tesisi veya deniz deşarjı in

şaatını veya, 
b) Keşfin % 50'si kadar içmesuyu tesisi veya içmesuyu antma tesisi veya içmesuyu dre

naj inşaatı veya, 
c) Keşfin %300'ü kadar diğer herhangi bir yapım işini, 
yaptığını gösteren ilgili resmi kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş iş bitirme bel

gesinin aslı ve bir fotokopisi veya, 
d) İsteklinin müteahhit sıfatı ile bir resmi kurum veya kuruluşa karşı taahhüt edilmiş de

vam etmekte olan bir işi varsa, ihzarat hariç 1998 yılı fiyatları bazında yukanda 6a, 6b, 6c şıkla-
nnda iş cinslerine göre belirlenen oranlarla bulunacak miktarlan en az 1,25 katı tutannda inşaat ve 
imalat yaptığını gösteren onaylı hakedişin veya iş durum belgesinin aslı ve fotokopisini veya, 

e) Belge tutannın 1/5 oranındaki miktar en az işin keşif bedeli kadar olan "İŞ D E N E T L E 
M E V E YÖNETME" belgeleri, 

7 - TAAHHÜT BİLDİRİMİ, 
8 - İsteklinin taahhüdü altında son 10 yıl içinde BİTİRİLEN İŞLER BİLDİRİMİ, 
9 - İsteklinin 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığını bildiren beyanı, 
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10 - İsteklinin 1992-1996 yıllarına ait Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığını 
gösterir belgenin aslı ve fotokopisi, 

Bu ihalede, ihaleye katılması uygun bulunan istekliler için yeterlik belgesi düzenlenmeye
cek, ihaleye katılmaya hak kazananlar tekitlerin açılması aşamasında İhale Komisyonu'nca açık
lanacaktır. İhaleye katılmaya hak kazanamayan isteklilerin teklifleri açılmaksızın iade edilecektir. 

B - TEKLİF V E R M E 
a) İhaleye katılmak üzere başvuruda bulunan isteklilerin hepsi "İHALE G E N E L ŞART-

NAMESİ"nde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlayacakları tekliflerini en geç 4/9/1998 Cuma 
günü saat 10.00'a kadar Bankamız Genel Evrakına vereceklerdir. (Teklif dış zarfının üzerine isim 
ve adres ile hangi işe ait olduğu yazılacaktır.) 

Zamanında verilmeyen veya postada geciken teklifler kabul edilmeyecektir. 
b) Teklif zarflan 4/9/1998 Cuma günü saat 14.30'da Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'nda 

toplanan İhale Komisyonu tarafından açılacaktır. 
Bankamız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu kanunun ek ve değişikliklerine tabi ol

mayıp, isteklileri yeterli görüp görmemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi teklif evrakı ge
çerli bulunanlardan dilediğine vermekte serbesttir. 

Keyfiyet ilan olunur. 22429/1 -1 

B O R U SATIN ALİNACAKTİR 
Altınoluk Belediye Başkanlığından : 
1 - Balıkesir İli Edremit İlçesi Altınoluk Belediyesi İskele Mahallesi Edremit-Çanakka-

le Asfaltı Altı 2 Kısım Kanalizasyon İnşaatı İçin Boru alımı 2886 sayılı Kanunun 35. (a) fıkrasına 
göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur. 

2 - İhale 12/4/1997 tarih ve 22962 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 1997 yılında giri
şilecek Yapım İhalelerinde uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler hakkında tebliğ hüküm
leri uygulanacaktır. 

3 - İşin tahmini keşif bedeli 111.158.300.000,- T L . olup; % 3 geçici teminatı 
3.334.749.000,-TL.'dir. 

4 - İhale 4/9/1998 Cuma günü saat 14.00'da Altınoluk Belediyesi Encümeninden kurulu 
ihale komisyonu huzurunda belediyemiz meclis toplantı salonunda yapılacaktır. Müracaat sahip
leri Teklifleri en geç 13.30'a kadar İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir. 

5 - İhale şartnamesi ve diğer evrak Altınoluk Belediyesi Muhasebe Memurluğunda me
sai saatleri içinde görülebilir. 

6 - İsteklilerin Alım İhalelerini Eksiltme Tip Şartnamesi, Ek özel Şartnamede istenen 
belgeleri; 

A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tesbiti için 1/9/1998 Salı günü mesai 
saati sonuna kadar örneğine uygun dilekçe ile birlikte Belediyemize başvuruda bulunacaklardır. 

a) Satın alınacak Borulara ait TSE belgesi ibraz edilecektir. 
b) İş durumu ve tutumu ile ilgili yazılı beyanı; 
c) Ma l i durum bildirisi ve belgeleri; 
d) Ticaret ve/veya Sanayi Odasl Belgesini, 
e) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, 
f) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış ortaklık sözleşmesini, 
g) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı 
h) Son 5 yıl içinde Gelir ve kurumlar Vergileri borcu olmadığına dair Vergi Dairesinin ve

receği belgeyi, 
j) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgeleri 
ı) Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgelerini, 
k) Satın alınacak Boruların Teknik Şartnamede bulunan özellikte olduğuna dair Noter 

Tasdikli taahhütnamenin aslını, 
1) Yapı Araçları Taahhütnamesi, 
Gerekmektedir. 
B - İhaleye katılabilmek için ise; İhale şartnamesinin 7. maddesine göre hazırlayacakla

rı tekliflerim, aynı şartnamenin 8. maddesi doğrultusunda 1/9/1998 Salı günü saat 17.00'ye kadar 
(mesai saati sonuna kadar) sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığı'na ver
meleri gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
a) İç zarf, 
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b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 
c) Noter tasdikli imza sirküleri, 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 
e) Ortak Girişim olması halinde İhale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Or

tak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, 
f) Belediyemiz veznesine yatırılmış olan 3.334.749.000 - TL . tutarında geçici teminat 

makbuzu veya banka teminat mektubu, 
7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa dos

ya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde 
yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8 - Uygun Bedel tebliğinin 3. maddesi gereğince isteklilere daha önceden ihaleye katıl
ma belgesi verilmeyecek; ihaleye katılma belgesi almaya hak kazananlar hazır bulunan isteklilerin 
önünde İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılma belgesi almaya hak kazanamayanların 
teklif zarflan açılmadan geri verilecektir. 

9 - Telgraf, faks ve posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
İlanen duyurulur. 22942/1 -1 

TIBBİ CİHAZ SATIN A L I N A C A K T I R 
Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Satın Alma Sigorta Müdür lüğünden : 
Dosya No : 8100-47/B 
1 - Kurumumuz Sağlık Tesisleri Muhtelif Servisleri ihtiyacı 23 Kalem Tıbbi Cihaz, F i 

yat ve teklif isteme, olmadığı takdirde Pazarlık Usulüne göre satın alınacaktır. 
2 - İsteklilerin İdari ve Teknik şartnamelerimiz esaslan dahilinde hazırlayacaklan teklif 

mektuplannı engeç 4/9/1998 Cuma günü Saat: 15.00'e kadar Fındıklı Mebusan Yokuşu SSK. İş 
Hanındaki Müdürlüğümüz evrak servisine vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. 
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

3 - Bu işe ait İdari ve Teknik şartnameler Müdürlüğümüz 2 No ' lu Satın Alma Komisyo
nu Başkanlığından ücreti karşılığında çalışma saatleri içerisinde temin edilebilir. 

4 - Geçici teminat miktan isteklilerin K D V dahil olarak teklif ettikleri bedelin yüzde üçü
dür. 

5 - Şirketler kuruculannın isim listelerini teklifleriyle birlikte vereceklerdir. 
6 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yap

mamakta veya dilediğine yapmakta, yahut kısmen yapmakta serbesttir. 23009/1-1 

MUHTELİF H U R D A SATILACAKTIR 
Makina ve K i m y a Endüstrisi Hurda Sanayi İşletme ve Ticaret ( H U R D A S A N ) 

Anonim Şirketi Aliağa Hurda İşletme Müdür lüğünden : 
Aliağa İşletmesi Kara Hurdası Sahasında mevcut teknik özellikleri ve durumu itibariyle 

ihtiyaç fazlası olan 57 kalem muhtelif hurda malzeme kapalı zarfla teklif almak suretiyle satışa ar-
zedjlmiştir. 

Malzemelerin cinsi, miktarı, geçici teminatı ve bulunduğu yer şartnamede belirtilmiş olup, 
şartname talep edildiği takdirde Hurda San. İşi.ve Tic. (Hurdasan) A.Ş. Aliağa Hurda İşletme Mü
dürlüğü Pk. 35 Aliağa/İZMİR, Hurda San.İş.ve Tic. (Hurdasan) A.Ş. Genel Müdürlüğü Hipodrum 
Cad. No: 113 06330 / A N K A R A ve İstanbul Bölge Müdürlüğü İnönü Cad. No: 88 Taksim/İSTAN-
B U L dan temin edilebilir. 

Teklifler engeç 1 EYLÜL 1998 Salı günü saat 14.00 e kadar Yeni Foça yolu 5. km.deki 
Hurda San.İşl. ve Tic. (Hurdasan) A.Ş. Aliağa Hurda İşletme Müdürlüğümüze verilecektir. 

İşletmemiz 2886 sayılı kanuna tabi değildir. 
İsteyen firmalar ihale günü teklif mektuplarının açılması sırasında ihale odasında buluna

bilirler. 
Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlara müracaat edilebilir. 
T E L : P A Z A R L A M A KISIM MÜDÜRLÜĞÜ ALİAĞA/İZMİR 0 232 6251127 

P A Z A R L A M A MÜDÜRLÜĞÜ A N K A R A 0 312 3840238 
22854/2-2 . 
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MUHTELİF TIBBİ M A L Z E M E L E R SATIN A L I N A C A K T I R 
Denizli Devlet Hastanesi Baştabipliği Döner Sermaye Sorumlu Saymanlığından: 

Muh.Bed. Geç.Tem. İhale İhale 
Cinsi Miktan TL . TL . İhale Sekli Tarihi Saati 
Göz Ameliyat 1 Adet 9.500.000.000 285.000.000 Kapalı Teküf 9/9/1998 10.00'da 
Mikroskobu Usulü 
E K G Cihazı 6 Adet 7.500.000.000 225.000.000 Kapalı Teklif 9/9/1998 14.00'de 

Usulü 
Anestezi Cihazı 3 Adet 9.000.000.000 270.000.000 Kapalı Teklif 10/9/1998 10.00'da 

Usulü 
Tıbbi Gazlar 2 Kalem 15.362.500.000 460.875.000 Kapalı Teklif 10/9/1998 14.00'de 

Usulü 
1 - Denizli Devlet Hastanesi Döner Sermaye Sorumlu Saymanlığınca yukarıda Cinsi, 

Miktan, Muhammen Bedeli ve Geçici Teminatlan yazılı 1 Adet Göz Ameliyat Mikroskobu, 6 
Adet E K G Cihazı, 3 Adet Anestezi Cihazi ve 2 Kalem Tıbbi Gazlann ihaleleri 84/8213 sayılı Yö
netmeliğin 29 ncu maddesinin (A) fıkrası uyannca Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkartılmştır. 

2 - Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Denizli Devlet Hastanesi Döner Sermaye 
Sorumlu Saymanlığında görülebilir. Bu hususla ilgili liste ve ekleri Kurumumuz Döner Sermaye 
Saymanlığından temin edilir. 

3 - İhaleler yukanda gösterilen tarihlerde ve saatlerde Denizli Devlet Hastanesinde yapı
lacaktır. 

4 - Teklifler har ihalenin tamamı üzerinden % (Yüzde) olarak tek fiyat indirimi yapıla
rak verilecektir. Alternatifli ve Şartlı Teklifler kabul edilmez. 

5 - İhaleye katılacak isteklilerin düzenleyecekleri Teklif Mektuplan 84/8213 sayılı Yö
netmeliğin 30.31.32.33 ncü maddelerine istinaden yazılı belgelerini hazırlayıp ihale saaüerine ka
dar Satın Alma Komisyonuna vermeleri gerekmektedir. 

6 - Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
İlan olunur. 23373/1-1 

ŞEHİR ŞEBEKESİ AG+OG ELEKTRİK TESİS İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
TEDAŞ Ordu Elektr ik Dağıtım Müessesesinden: 
1 - Aşağıda adı ve keşif tutan belirtilen Alankent (Aybastı) Şehir Şebekesi AG+OG 

Elektrik Tesis işi 1998 yılı TEDAŞ DİE Birim Fiyaüanna göre anahtar teslimi olarak kapalı zarf 
teklif alma usulü ile yaptırtacaktır. 

S.No: 1, Grup No: 98.52.21, Tesisin Adı: Alankent Şehir Şebekesi, Keşif Bedeli: 
39.593.740.800,- TL. , Geçici Teminatı: 1.979.687.040- TL. , Dosya Bedeli (KDV. Dahil): 
10.000.000-TL. 

2 - İhaleye katılmak için Ön Yeterlilik Belgesi almak mecburidir. İhaleye katılmak iste
yenler Teklif İsteme Şartnamesinde belirtilen evraklar ve belgelene 31/8/1998 günü saat 17.00'ye 
kadar TEDAŞ Ordu Elektrik Dağıtım Müessesesi (Akyazı Mah. Sahil Caddesi No: 33) Muhabe
rat Servisine müracaat edeceklerdir. İhaleye katılma belgeleri 3/9/1998 tarihinden itibaren Fax ve
ya posta ile yüklenici adreslerine gönderilecek olup, postadaki gecikmelerden Müessesemiz so
rumlu değildir. 

3 - Müessesemiz isteklinin performansı, işe yaklaşımı, tutumu ve yükümlülüğünde bulu
nan iş miktannı dikkate alarak, ihaleye katılma belgesi vermek üzere değerlendirmeye alıp alma
makta, ihaleye katılım belgesi verip vermemekte yetkilidir. İstekliler bu nedenle herhangi bir ta
lepte bulunamazlar. 

4 - İhaleye katılmak için A ve G Grubu karne şartı aranacaktır. 
5 - İhaleye katdmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler TEDAŞ Ordu Elektrik 

Dağıtım Müessesesi Tesis Müdüriuğü'nden bedeli mukabili temin edilebilir. 
6 - Teklifler en geç 10/9/1998 günü saat 12.00'ye kadar 2. Kattaki Muhaberat Servisine 

verilmiş olacaktır. Teklifler aynı gün saat 14.00'de İhale Komisyonumuzca alenen açılacaktır. 
7 - Posta ile yapılan müracaatlar geçerli değildir. 
8 - Teşekkülümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yap

mamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir. 
23419/1-1, 
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MARTİNDALE A B R A S I O N TESTER SATIN A L I N A C A K T I R 
Sümer Holding A .S . Pazarlama İşletmesinden : 
Sümer Holding A.Ş. Bursa Merinos Yünlü Sanayi İşletmemizin ihtiyacı bir adet Martin-

dale Abrasion Tester cihazı kapalı teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
1 - Teklif verme son günü 3/9/1998 saat 15'dir. Teklifler kapalı zarf içinde belirtilen gün 

ve saatte İşletmemiz Haberleşme Şefliğinde olacak şekilde posta ile gönderilecek yada elden tes
lim edilecektir. İşletmemize zamanında teslim edilmeyen teklifler ve postada vaki teklif gecikme
leri dikkate alınmayacaktır. 

2 - Teklif zarfın üzerine 28178/Merinos dosya numaramız ile teklif verme son günü mut
laka yazılacaktır. 

3 - Martindale Abrasion Tester Cihazın modeli (M235) 4 gözlüdür. 
4 - Bu işe ait teklif isteme mektubu, ve iç alım şartnamesi Sümer Holding A.Ş. Pazarlama 

İşletmesi Bahçekapı/İSTANBUL adresinden temin edilir. 
5 - İhaleye iştirak edecek firma teklifi ile birlikte 100.000.000 - T L . İştirak teminatı yatı

racaktır. Kat ' i teminat sipariş tutarının %10'dur. 
6 - İşletmemiz Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya tama

men dilediğine vermekte serbesttir. 23008/1-1 • 
YÜKSEK KAPASİTELİ TIBBİ CİHAZLAR KALİBRASYON SİSTEMİ 

SATIN A L I N A C A K T I R 
M S B . Dış Tedarik Dairesi Başkanlığından : 
1 - Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı için istek ve özellikleri şartnamelerinde yazılı; 
S.No: 1., Malzemenin Cinsi: Yüksek Kapasiteli Tıbbi Cihazlar Kalibrasyon Sistemi, Mik

tarı: 1 Adet. 
2886 Sayılı Kanunun 5 l /P Maddesine göre satın alınacaktır. 
2 - Teklifle birlikte teklif edilen döviz cinsinden ve teklif bedelinin (en yüksek alternatif 

teklif bedelinin ve opsiyonlann) en az % 3'ü (yüzde üç) tutarındaki geçici teminat mektubu ilgili 
şartnamede belirtilen şartlara uygun olarak verilecektir. 

3 - Geçici Teminat Mektubu temsilci firma adına değil, orjin firma (imalatçı firma veya 
yetkili satıcı firma) adına verilecektir. 

4 - İhalesi 28 Eylül 1998 günü saat 14.00'de MSB.lığı Dış Tedarik Dairesi Başkanlığında 
yapılacaktır. Şartnameler yurt içinde Ankara, İstanbul ve İzmir İç Tedarik Bölge Başkanlıkların
dan, yurt dışında Washington Silahlı Kuvvetler Ataşeliği, Londra, Paris, Roma, Tokyo, Ottowa Kı
demli Askeri Ataşeliği, Madrit Askeri Ataşeliği ve Koblenz Türk Askeri İrtibat Heyeti Başkanlı
ğından dilekçe ve Temsilcilik Belgesi veya Yetki Belgesi karşılığında ücretsiz temin edilir. 

5 - Telgraf ve yazı ile yapılan başvurulara cevap verilmeyecektir. 
6 - Usulüne uygun teklifler en geç 28 Eylül 1998 günü saat 10.00'a kadar MSB.lığı Ge

nel Sekreterliği Genel Evrak Müdürlüğünde bulundurulacak postadaki gecikmeler dikkate alınma
yacak ve tekliflerde temsilci firma posta kod numarası belirtilecektir. 22858/1-1 . • 

2 A D E T PANORAMİK RÖNTG. SATIN A L I N A C A K T I R 
Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Satmalına Sigorta Müdür lüğünden : 
Kurumumuz Ankara ve İzmir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Alsancak Dispanserinin ih

tiyacı 2 adet Panoramik Röntgen Cihazı (komple çene ve kafa filmi çeken) Alım-Satım İşlemleri 
Yönetmeliğimizin Fiyat veya Teklif İsteme, bu mümkün olmadığı takdirde Pazarlık Usulü ile sa
tın alınacaktır. 

Sözkonusu ihale, Müdürlüğümüz 1 Nolu Satınalma Komisyonunda yapılacak olup, bu işe 
ait dosya adı geçen Komisyonda incelenerek şartnameler ve diğer belgeler 1.000.000,- TL . karşı
lığında temin edilecektir. 
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İsteklilerin K D V dahil olarak hazırlayacakları tekliflerini, teklif zarfının üzerine isim ve 
unvanları, ihale makamının adı, ihalenin konusu, ihalenin tarihi ve dosya numarasını da yazmak 
suretiyle 9/9/1998 tarihi Çarşamba günü en geç saat 16.00'ya kadar SSK Etlik Tesisleri Halil Se
zai Erkut Cad. 06170 Yenimahalle-ANKARA adresindeki Müdürlüğümüz Evrak Servisine vere
cekler veya aynı gün ve saatte bulundurulacak şekilde posta ile göndereceklerdir. Postada meyda
na gelecek gecikmelerden Kurumumuzca sorumluluk kabul edilmeyecektir. 

İstekliler teklif zarfının içine, 
1 - Teklif Mektubu, 
2 - Şartname ücreti Makbuzu (Şartname ücreti yatırmayan firmalar ihale dışı bırakılacaktır.), 
3 - Toplam teklif bedellerinin % 3 oranında K D V ' l i fiyat üzerinden Geçici Teminat (Ban

ka Teminat Mektupları süresiz olacak), 
4 - Garanti Sertifikası, 
5 - 1998 Yılı Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi, 
6 - İmza Sirküleri, 
7 - İkametgah Belgesi, 
8 - Vekaletname, 
9 - Katalog Prospektüs, Servis Klavuzu, Kullanma Talimatı, Devre Şeması vb. belgeleri 

koyacaklar ve teklif ettikleri malzemelerden 1 adet numuneyi hazır bulundurulacaklardır. 
Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, 

dilediğine yapmakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 22406/1-1 • 
LİNYİT KÖMÜRÜ SATIN A L I N A C A K T I R 

Gebze Belediye Başkanlığından : 
Belediyemiz tarafından fakir ve kimsesiz vatandaşlara dağıtılmak üzere 2000 ton, birim

lerin ihtiyacı olarak da 200 ton kömür 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğin
ce kapalı zarf usulü ihale suretiyle alınacaktır. 

İhale 8/9/1998 Salı günü saat 14.00'de Belediyemiz meclis salonu arkasındaki encümen 
odasında Belediyemiz encümenince yapılacaktır. 

Cinsi: Linyit Kömürü, Miktarı: 2.200 Ton, Geçici Teminatı: 1.782.000.000 - TL. , Tahmi
ni Bedeli: 59.400.000.000 - TL.+KDV. 

1 - Bu ihaleye ait şartname ve ihale dosyası 40.000.000 - TL . karşılığında mesai saatleri 
içinde Satınalma Müdürlüğünden temin edilir. 

2 - İhaleye katılmak isteyenler aşağıda yazılı belgeleri tamamlayıp, ihale tarihinden 1 gün 
önce 7/9/1998 günü saat 10.00'a kadar Satınalma Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Yeterlilik ko
misyonu tarafından belgeler incelenerek, yeterlilik belgesi verilenler ihaleye iştirak edeceklerdir. 

3 - İstenilen belgeler; 
a) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi 
b) Noter tasdikli imza sirküleri 
c) Vekil ise vekaletname 
d) 1997 yılına ait vergi borcunun olmadığına dair resmi belge. 
e) Geçici teminat 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
İlan olunur. 23527/1-1 

7 K A L E M SIVI Y A K I T TESİRLERİNE D A Y A N I K L I E S N E K K A B L O 
SATIN A L I N A C A K T I R , 

Eskişehir TÜLOMSAS Genel Müdür lüğünden : 
7 Kalem Sıvı Yakıt Tesirlerine dayanıklı Esnek Kablo teknik şartnamesine göre İç ve Dış 

alım olarak kapalı zarf usulü fiyat teklifleri alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
İHALE GÜNÜ: 16/9/1998 Çarşamba Saat 14.00 
Konu ile ilgili şartnameler: 
- Dış Alım için Şirketimiz Pazarlama Dairesi Başkanlığı'ndan, 
- İç Alım için Şirketimiz Satınalma ve İkmal Dairesi Başkanlığı'ndan temin edilebilir. 
Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 23526/1-1 
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T O R N A T E Z G A H I SATIN A L I N A C A K T I R 
TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Komisyonu 

Başkanlığından: 
Fabrikamız ihtiyacı için şartname esasları dahilinde 1 Ad . Universal Torna Tezgahı Kapa

lı Zarf Teklif Alma Yöntemine göre satın alınacaktır. 
1 - İhale 3/9/1998 tarihinde saat 14.00'de Fabrikamız Müdüriyet Binasında yapılacaktır. 
2 - Tekliflerin posta yada çeşitli nedenlerle gecikmesi halinde bu teklifler kabul edilme

yecek ve dikkate alınmayacaktır. 
3 - İhaleye katılacak olan firmalar teklif mektupları ile beraber aşağıdaki belgeleri vere

ceklerdir; 
a) Kimlik belgesi, 
b) Ticaret ve Sanayi Odasından alacağı faaliyet belgesi, 
c) Noterden tasdikli imza sirküleri veya vekaletname, 
d) Yerli imalat için TSE kalite belgesi ve Türk Standardlanna uygunluk belgesi, 
e) Malzeme teklif tutannın % 3'ü nisbetindeki geçici teminatı firmalar Fabrikamızın T. 

Halk Bankası Afyon merkez şubesindeki 52150010 nolu hesabına yatırmaları şarttır. 
4 - Bu işe ait şartname ve diğer resmi evraklar mesai saatleri içerisinde Fabrikamız Alım, 

Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından temin edilebilir. 
5 - T C D D 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına uymakla yükümlü değildir. Bu nedenle işi 

ihale edip etmemekte ve isteklilerden dilediğine vermekte tamamen serbesttir. 
23004/1-1 

GİYİM EŞYASI SATIN A L I N A C A K T I R 
FİŞEKSAN Fişek Sanayi ve Ticaret A .Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Şirketimiz ihtiyacını binaen 9999.C8.1239 işaretli dosyamız konusu ± % 10 toleranslı 578 

takım kışlık siyah şayak işçi elbisesi ile 56 adet siyah deri gocuk satın alınacaktır. 
Bu işe ait şartnameler Ankara'da Fişek Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Gazi /AN-

K A R A adresimizden temin edilebilir. 
İhaleye iştirak edecek olan firmaların şartnamemize göre hazırlayacakları fiyatlı teklif 

mektuplarını kapalı bir zarf içerisinde en geç 31 Ağustos 1998 Pazartesi günü saat 16.00'ya kadar 
Şirketimize göndermeleri şarttır. 

Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi kısmen veya tamamen 
yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte serbesttir. 23003/1-1 

YERLİ İLAÇ SATIN A L I N A C A K T I R 
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığından: 
1 - İzmir Dr. Behçet U z Çocuk Hastanesinin 1998-1999 yılı yerli ilaç ihtiyacı 4/8/1984 

tarih ve 84/8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29. maddesinin (a) fık
rası gereğince kapalı teklif usulü ile ihale yapılacaktır. 

2 - İhaleye katılmak isteyen iştirakçiler hastanemiz satın alma bürosundan bedeli karşı
lığı alınacak idari şartnamenin 3. maddesine yazılı belgeleri temin etmek zorundadır. 

3 - Bütün belgeler 1998 yüına ait olup asıl veya Noter tasdikli olması gerekmektçdir. 
4 - Şirket adına vekaleten ihaleye katılacak olanlar, vekaletname ve imza sirkülerini ge

tireceklerdir. 
, 5 - Fiyatlarda K D V dahil değildir. 

6 - İhaleye girecek talipliler geçici teminatlarını döner sermaye veznesine yatıracaklar ve 
her kalem için ayrı ayn iştirak edebileceklerdir. İndirimler her kalem için ayn ayrı yüzde (%) nis-
betinde yapılacaktır. 

7 - İstekliler ihalede girecekleri kalemler için yatıracakları teminat miktarı ile şartname 
ve eklerini 5.000.000 - T L . bedelle Hastanemiz Saün Alma Bürosundan makbuz karşılığı temin 
edebilirler. Şartname almak zorunludur. 

8 - İhale Başhekimlikte yapılacaktır. 
9 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
10 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı tekliflerini engeç ihale saatine 

kadar döner sermaye ihale komisyonuna tutanakla teslim edeceklerdir. (Postadaki gecikmeler 
kabul edilmez.) 

Cinsi: Yerli İlaç, Miktarı: 37 Kalem, Muhammen Bedel: 38.469.505.600- TL. , Geçici 
Teminatı: 1.154.085.168 - TL. , Şekli: Kapalı Teklif, Gün: 4/9/1998, Saati: 10.00 

22943/1-1 
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MUHTELİF H U R D A M A L Z E M E SATILACAKTIR 
Makina ve Kimya Endüstrisi Hurdasan Hurda İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 
M K E Kurumu Hurda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü ( A N K A R A ) Seymen Hur

da İşletmesi (İZMİT) ve Kırıkkale Hurda İşletmesi Müdürlükleri sahasında mevcut teknik özellik
leri ve durumu itibariyle ihtiyaç fazlası olan 65 kalem muhtelif hurda ve stok fazlası malzeme ka
palı zarfla teklif almak suretiyle 3 Eylül 1998 tarihinde satışa arz edilmiştir. 

Şartnameler, Genel Müdürlük Pazarlama Müdürlüğü, İstanbul Bölge Müdürlüğü ile A l i 
ağa, Kırıkkale ve Seymen Hurda İşletmesi Müdürlüklerinden temin edilebilinir. 

Teklifler en geç 3 Eylül 1998 Perşembe günü saat 14.00'a kadar Pazarlama Müdürlüğüne 
(Hipodrom Cad. No: 113/ANKARA) verilmiş olacaktır. 

İsteyen firmalar teklif mektuplarının açılması sırasında ihale odasında bulunabilirler. 
Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 
Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 

P A Z A R L A M A MÜDÜRLÜĞÜ : 03123840238 - 03123841065 - 03123840307 
ALİAĞA HUR.İŞL.MD. : 02326251120 
K I R I K K A L E HUR.İŞL.MD. : 03182242898 
S E Y M E N HUR.İŞL.MD. : 02623412195 23530/1-1 

ÇELİK M A D D E SATIN A L I N A C A K T I R 
CANSAŞ Çankır ı Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdür lüğünden : 
Şirketimiz ihtiyacı olan; 

S.No Ölçü (mm) Norm No Gereç No Cinsi Miktarı 
1 1800X2500X30 DİN 1543 1.7228 Ç 4 1 5 0 2 Adet Bu malzemeler 
2 1500X2500X25 DİN 1543 1.7228 Ç 4 1 5 0 1 Adet bulunamadığı zaman 
3 1000X1000X70 DİN 1543 1.7228 Ç 4 1 5 0 1 Adet Ç 4140 veya Ç1040 
4 160X350X1000 DİN 7527/6 1.0511 Ç 1040 1 Adet alınacaktır. 
5 1200X2400X3 DİN 17100 1.0144 ST-44-3/N 1 Adet 
6 1200X1500X5 DİN 17100 1.0144 ST-44-3/N 1 Adet 
7 1200X2400X8 DİN 17100 1.0144 ST-44-3/N 2 Adet 
8 1200X2400X10 DİN 17100 1.0144 ST-44-3/N 3 Adet 
9 810X840X40 DİN 17100 1.0116 ST-37-3 1 Adet 

10 425X320X80 DİN 17100 1.0116 St-37-3 1 Adet 
11 70X120X350 DİN 7527/6 1.0402 Ç 1020 1 Adet 
12 70X120X370 DİN 7527/6 1.0402 Ç 1020 1 Adet 
13 34X120 DİN 1015 1.0402 Ç 1020 1 Adet 

13 kalem çelik malzeme KALİTE İSTEK F O R M U ile İdari Şartname çerçevesinde, Satın 
alma Mevzuatımız uyarınca K A P A L I Z A R F usulüyle satın alınacaktır. 

1 - Tekliflerin en geç 7/9/1998 tarihi saat 12.30'a kadar Yapraklı yolu 4 K m . ÇANKIRI 
adresindeki Şirketimiz haberleşme servisine verilmiş olması gerekmektedir. İhale aynı gün 
14.00'de aynı adreste yapılacak olup, iştirakçi firmalar ihalede hazır bulunabilecektir. 

2 - B u konudaki koşulları içeren İDARİ ŞARTNAME yukarıda belirtilen adresteki Genel 
Müdürlüğümüz Tedarik Kısım Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilecektir. 

3 - Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
4 - Konuyla ilgil i olarak 50.000.000 - TL . ' l i k (ELLİMİLYON) nakit veya vadesiz limit 

içi geçici teminat mektubu alınacaktır. 
5 - Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp, yapmamakta veya dilediği

ne yapmakta alternatif teklifleri değerlendirip, değerlendirmemekte serbest bulunmaktadır. 
23529/1-1 
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MUHTELİF M A L Z E M E SATİN A L I N A C A K T I R 
Ankara Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı İ No.lu Jandarma İhale Komisyonu 

Başkanlığından : 
î - Jandarma birliklerinin ihtiyacı için aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli ve geçici te

minatı belirtilen ikmal maddeleri, hizalarında gösterilen tarih ve saatte, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 37 rtci maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

2 - Bu işe ait idari ve teknik şartname ANKARA-İSTANBUL Jandarma İkmal Merkezi 
Komutanlığı ile İZMİR Jandarma İkmal Grup Komutanlığında görülebilir. 

3 - İsteklilerin, geçici teminatları ile Kanunen istenen diğer belgeleri ve teklif mektupla
rını ihale saatine kadar komisyonumuza vermeleri şarttır. Postadaki ve hertürlü gecikmelerin ka
bul edilmiyeceği duyurulur. 

4 - Eksiltmesi ANKARA-Güvercinlik J.İkm.Mrk.K.lığı İNo.lu J.İhale salonunda yapı
lacaktır. 

T. Bedeli G. Teminatı İhalenin 
Cinsi Miktarı (TL.) (TL.) Tarih ve Saati 

Spor Ayakkabısı 2.000 Çift 6.000.000.000 180.000.000 7 Eylül 1998 
Pazartesi 
Saat: 11.00 

Landrover Yedek Parçalan 17 Kalem 21.980.000.000 659.400.000 8 Eylül 1998 
Sah 
Saat: 10.00 

Landrover Fren ve Debriyaj 11 Kalem 48.330.000.000 1.449.900.000 8 Eylül 1998 
Malzemeleri Sah 

Saat: 11.00 
Landrover Yedek Parçalan 32 Kalem 52.495.000.000 1.574.850.000 9 Eylül 1998 

Çarşamba 
Saat: 10.00 
23533/1-1 • 

MUHTELİF M A L Z E M E SATIN A L I N A C A K T I R 
Ankara Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı 2 No.lu Jandarma İhale Komisyon 

Başkanlığından : 
1 - Aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saatleri yazılı ik

mal maddeleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/C maddesine göre Pazarlık Usulü ihale ile 
satın alınacaktır. 

2 - İhalesi ANKARA-GÜVERCİNLİK Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı 2 No.lu 
İhale Komisyon Başkanlığında yapılacak olup, şartname ve ekleri çalışma saatleri içerisinde be
delsiz olarak görülebilir. 

3 - İsteklilerin geçici teminat ve diğer yasal belgelerle birlikte ihale tarih ve saatinde 2 
No.lu J.İhale Komisyon Başkanlığı ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. ". 

T. Bedeli G. Teminatı İhalenin 
Cinsi Miktarı (TL.) (TL.) Tarih ve Saati 

BTR-80 Z.P.T.Araç Yedek 31 Ağustos 1998 
Parçası 28 Kalem 3.462.000.000 103.860.000 Pazartesi günü 

Saat: 11.30 
Mesaj Arşiv Kayıt Sistemi (Bilgisayar 1 Eylül 1998 
Sistemi İçin) 2 Takım 19.000.000.000 570.000.000 Salı günü 

Saat: 10.30 

23532/1-1 
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MUHTELİF M A L Z E M E L E R SATIN A L I N A C A K T I R 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesesi 

Genel Müdür lüğünden : . 
1 - Kuruluşumuzca, aşağıda dosya numaralan ile belirtilen malzemeler, kapalı zarfla 

2/9/1998 günü saat 14.00'de fiyat ve teklif alma yolu ile satın alınacaktır. 
2 - Söz konusu, alımlarla ilgili şartnameler; ücreti mukabilinde Toros Sok. No; 12 Sıhhi

y e / A N K A R A adresindeki İkmal İnşaat ve Tesis Dairesi Başkanlığı, İç Ticaret Müdürlüğünden te
min edilebilir. 

3 - İhaleye iştirak edecek isteklilerin şartnameye göre hazırlayacakları ihale evraklarını en 
geç 2/9/1998 günü saat 14.00'de E G O Genel Evrakına vermeleri veya anılan saatte aynı adreste 
olacak şekilde posta ile göndermeleri şarttır. 

4 - Kuruluşumuz 2886 sayılı yasaya tabi değildir. 
5 - Teklif edilen fiyatlar hem yazı, hem rakamla açık olarak yazılacaktır. 
6 - İsteklilerin ihaleye girebilmesi için; 
a) Yasal ikametgah göstermesi, 
b) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline 

ihale yılı içinde kayıtlı olduğunu gösterir belge vermesi, 
c) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermesi, 
d) İmza sirküleri vermesi, 
e) Şartnameleri ve ilgil i evraklan imzalayarak ihale teklif evrakına eklemesi, 
f) Varsa malzemeye ait teknik özellik, marka, menşei ve diğer bilgileri ihale teklif evrakın

da mutlaka belirtmesi, 
g) Fiyattan K D V siz teklif etmesi, 
h) Varsa malzemeye ait TSE. veya eş değerli belgeleri ihale teklif evrakına eklemesi, 
ı) İhale teklif evrakına şartname alındı makbuzlannın fotokopilerinin eklenmesi, 
i) Her dosya için ayn ayn teklif ve süresiz geçici teminat vermesi zorunludur. 
7 - Firmalardan malzeme numunesi istendiği takdirde istenilen numunenin en geç 3 (üç) 

iş günü içerisinde Kuruluşumuza verilmesi şarttır. 
8 - İhaleye ait evraklar ihale komisyonu tarafından ihaleye katılan firmalar huzurunda iha

le saatinden 1 saat sonra açılacaktır. 
9 - İhaleye iştirak eden istekliler, teklif ettikleri bedelin %3'ü oranında geçici teminat ve

receklerdir. 
İhale Tahmini Bedeli Şart.Bedeli 

Dosya No Malzemenin Cinsi Şekli İhale Günü Miktarı (TL.) (TL.) 

395- 98/AC ALÇATEL 4100 SL 
(28/104) kapasiteli 
telefon santrali bakı
mı T.Teklif 2/9/1998 1 Adet 480.000.000 1.150.000 

396- 98/KK Ses kayıt cihazının 
yıllık bakımı F.Teklif 2/9/1998 1 Adet 420.000.000 1.150.000 

307-98/KD Kırtasiye malzemesi F.Teklif 2/9/1998 24 Kalem 247.775.000 1.150.000 

394-98/KD Aliminyum sac F.Teklif 2/9/1998 3 Kalem 1.250.000.000 2.300.000 

321-98/AC Kırtasiye malzemesi F.Teklif 2/9/1998 9 Kalem 131.750.000 1.150.000 
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1 ADET BMC 620 PROFESYONEL ARACIN ARAZÖZE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 
Eti Dış Tic. A.Ş. Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. İzmir Alım Satım Müdürlüğünden : 
1 - Ad. BMC 620 Profesyonel aracın arazöze dönüştürülmesi, 
- İhale, 8/9/1998 Çarşamba günü saat 15'de Müdürlüğümüz ihale komisyonunda yapüa-

cak olup, teklifler aynı gün saat 14'de kadar Müdürlüğümüz Muhaberat servisine verilecektir. 
- Bu işe ait geçici teminat, 250.000.000 - TL.'dir. 
- Şartnameler, Müdürlüğümüz (Halit Ziya Bul. 1/5 İZMİR) adresinden temin edilebilinir. 

(Telf: 0-232-483 37 20) 
- Müdürlüğümüz, 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dile

diğine yapmakta serbesttir. 23568/1-1 

Dosya No Malzemenin Cinsi 
İhale 
Şekli İhale Günü 

Tahmini Bedeli 
Miktarı (TL.) 

Şart.Bedeîi 
(TL.) 

358-98/FK İkarus otobüsler için 
yedek parça ETeklif 2/9/1998 20 Kalem 7.825.000.000 5.750.000 

357-98/HK Mercedes, SL 200 Man, 
İkarus ve 590 HO Man 
için yedek parça F.Teklif 2/9/1998 18 Kalem 7.569.000.000 5.750.000 

397-98/SK Üstübü (çife taranmış 
1. kalite) ETeklif 2/9/1998 10.000 Kg. 3.500.000.000 2.300.000 

400-98/MÖ Temizlik malzemesi F.Teklif 2/9/1998 6 Kalem 434.000.000 1.150.000 

401-98/KD Kırtasiye malzemesi F.Teklif 2/9/1998 6 Kalem 221.950.000 1.150.000 

399-98/SV 
405-98/AC 

Elektrik malzemesi 
TOSHIBA 7811 mo
del fotokopi makina-
sı malzemesi 

F.Teklif 

F.Teklif 

2/9/1998 

2/9/1998 

5 Kalem 

8 Kalem 

169.500.000 

282.700.000 

1.150.000 

1.150.000 

335-98/KK SCADA sistemi RTU 
kartlarının yenileriyle 
değiştirilmesi ve çalı
şır vaziyette teslim edil
mesi F.Teklif 2/9/1998 30 Adet 1 17.000.000.000 5.750.000 

352-98/MÖ Baca aspiratörü F.Teklif 2/9/1998 4 Adet 320.000.000 1.150.000 

355-98/AC Koltuk (N.Göre) ve su
men takımı F.Teklif 2/9/1998 2 Kalem 125.000.000 1.150.000 

3 3 3-98/AC PEGASUS poğramı F.Teklif 2/9/1998 1 Adet 7.500.000.000 5.750.000 

406-98/HK Kazan dairesinin yan
gın emniyeti için 5 
kalem malzeme alımı, 
montajının yapılması 
ve çalışır vaziyette tes
lim edilmesi F.Teklif 2/9/1998 1 Adet 900.000.000 1.150.000 

23569/1-1 
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5 A D E T E N D O S K O P SATIN A L I N A C A K T I R 
SİLAHSAN Hafif Silah San, ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 
Şirketimiz ihtiyacı olan 5 Adet 90 derecelik 0 6 mm ebatında Endoskop kapalı zarf usulü 

teklif almak usulüyle satın alınacaktır. 
İhaleye ait geçici teminat bedeli teklif tutarının en az % 3'ü oranındadır. İhaleyle ilgil i şart

nameler SİLAHSAN Hafif Silah San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü/KİRİKKALE adresinden te
min edilebilir. (Tel: 0318 224 54 50) 

İhaleye katümak isteyenlerin şartnameye uygun doldurulan tekliflerini en geç 8/9/1998 
günü saat: 14.00'a kadar Şirketimiz Arşivine teslim etmeleri gerekmektedir. 

Şirketimiz 2886 saydı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 23576/1-1 

OTOMATİK KONTROLLÜ M A C U N K A R M A T E Z G A H I SATIN A L I N A C A K T I R 
MSB. Dış Tedarik Dairesi Başkanlığından : 
1 - Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı için istek ve özellikleri şartnamelerinde yazılı; 
S.No: 1., Malzemenin Cinsi: Otomatik Kontrollü Macun Karma Tezgahı (Akü Macun 

Karma (Kurşun Oksit Karma Tezgahı) Makinası, Miktarı: 1 Adet. 
2886 saydı Kanunun 5 l /P maddesine göre satın alınacaktır. 
2 - Teklifle birlikte teklif edilen döviz cinsinden ve en yüksek teklif tutarının (şartnamede 

istenen yedek parça, opsiyonlan ve en yüksek alternatif teklif bedelinin) en az %3 (Yüzde Üç) ora
nında Geçici teminat i lgi l i şartnamede belirtilen şartlara uygun olarak verilecektir. 

3 - Geçici Teminat Mektubu Temsilci Firma adına değil, Orijin Firma (İmalatçı Firma ve
ya Yetkili Satıcı Firma) adına verilecektir. 

4 - İhalesi 25 Eylül 1998 günü saat 14.00'de MSB.lığı Dış Tedarik Dairesi Başkanlığında 
yapılacaktır. Şartnameler yurt içinde Ankara, İstanbul ve İzmir İç Tedarik Bölge Başkanlıkların
dan, yurt dışında Washington Silahlı Kuvvetler Ataşeliği, Londra, Paris,-Roma, Tokyo, Ottowa Kı
demli Askeri Ataşeliği, Madrit Askeri Ataşeliği ve Koblenz Türk Askeri İrtibat Heyeti Başkanlı
ğından dilekçe ve Temsilcilik Belgesi veya Yetki Belgesi karşdığında ücretsiz temin edilir. 

5 - Telgraf ve yazı ile yapılan başvurulara cevap verilmeyecektir. 
6 - Usulüne uygun teklifler en geç 25 Eylül 1998 günü 10.00'a kadar MSB.lığı Genel Sek

reterliği Genel Evrak Müdürlüğünde bulundurulacak postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak 
ve tekliflerde temsilci firma posta kod numarası belirtilecektir. 23577/1-1 

M A L Z E M E SATIN A L I N A C A K T I R 
Türkiye Petrolleri A.O .'ndan: 
Ortaklığımızın ihtiyacı olan aşağıda isim ve miktarı belirtilen malzemeler, kapalı zarf usu

lü ile satın alınacaktır. B u konu ile i lgil i şartnameler dosya numaralarının yanında belirtilen tutar 
karşdığı ortaklığımız veznesinden alınacak makbuz karşılığında aşağıdaki adresten sağlanabilir. 

A D R E S 
TÜRKİYE PETROLLERİ A .O . 
G E N E L MÜDÜRLÜĞÜ 
İKMAL G R U B U BAŞKANLIĞI 
Mustafa Kemal Mah. 2. Cadde 
No: 86 06520 Söğütözü - A N K A R A 
Ka t : 7 714no'luoda 

OUR INQIRY N O 
DESCRIPTION 
D E A D L I N E 
PRICE 

36-8URT-46891 
SCREW P U M P SP. 
8/9/1998 
50 D O L A R 

O U R INQIRY NO : IK.09.01.323 
DESCRIPTION : FORWARDING HİZMETLERİ (YILLIK İHALESİ) 
D E A D L I N E : 14/9/1998; SAAT; 16.00 
PRICE : 50 D O L A R 23578/1-1 
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MERSİN SERBEST BÖLGESİNDE D E P O BİNASI, SATIŞ MAĞAZASI BİNASI V E 
KONFEKSİYON ÜRETİM TESİSİNİN K U L L A N I M 

H A K K I DEVREDİLECEKTİR 
Sümer Holding A.Ş. Genel Müdür lüğünden : 
Mülkiyeti Hazine'ye ait olup, kullanım hakkı 13/11/2006 tarihine kadar Sümer Holding 

A.Ş. Genel Müdürlüğünde bulunan, bir adet depo binası ve bir adet satış mağazası binası ile kul
lanım hakkı 13/11/2016 tarihine kadar Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünde bulunan konfek
siyon üretim binasınm kullanım hakkının devredilmesi ve konfeksiyon üretim tesisi ile birlikte bu 
binadaki makina ve teçhizatın satılması ihalesi, kapalı zarf içersinde teklif almak şartıyla pazarlık 
usulü ile yapılacak, gerektiğinde İhale Komisyonu'nca karar verilmesi halinde, ihaleye açık artır
ma suretiyle devam edilerek sonuçlandırılacaktır. 

1) Satış Mağazası Binası 
Arsa Alanı : 600m2 
Kat Adedi : 2 tam kat + 1 asma kat 
Toplam Bina Alanı : 892 m2 
D-2 Cadde Z Ada 1/1 
Geçici Teminat :1.000.000.000.-TL. 
Kullanım Hakkı Süresi : 13/11/2006 
2) Depo Binası 
Arsa Alanı : 2400 m2 
Kat Adedi : 2 tam kat 
Toplam Bina Alanı : 3840 m2 
Dr. Ayhan Aybar Cad. T Ada 1/3-2/4 
Geçici Teminat : 3.000.000.000.-TL. 
Kullanım Hakkı Süresi : 13/11/2006 
3) Konfeksiyon Üretim Tesisi 
Arsa Alanı : 1300 m2 
Kat Adedi : 2 tam kat + 1 asma kat 
Toplam Bina Alanı : 2094 m2 
Dr. Yalçın Alaybeyoğlu Cad. K Ada 4/3 
Geçici Teminat : 3.000.000.000.-TL. 
Kullanım Hakkı Süresi : 13/11/2016 
1 - Devir konusu herbir taşınmaz için tek tek telif verilebileceği gibi üçüne birden de tek

lif verilebilir. 
2 - Teklifler, İhale Şartnamesi'nde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp engeç 

28/9/1998 günü saat 14.00'e kadar Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Haberleşme Servisi 
Ulus Meydanı No:2 U l u s / A N K A R A adresinde olacak şekilde posta ile gönderilecek veya elden 
teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra Holding'e intikal eden teklifler değer
lendirmeye alınmayacaktır. 

3 - Sümer Holding A.Ş. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, devir 
işlemini yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve gerektiğinde teklif verme süresini uzatmakta 
serbesttir. 

4 - Devir konusu herbir taşınmazla ilgili ihale şartnamesi; 
- Sümer Holding A.Ş. Gn. Md.lüğü Özelleştirme Md.lüğü Ulus Meydanı No:2 Kat:4 

U l u s / A N K A R A 
- Sümer Holding A.Ş. Mersin Serbest Bölgesi Şubesi Mersin 
- Aksantaş-Akdeniz Sanayi ve Ticaret İş). A.Ş. Gn. Md.lüğü Kışla Cad. No: 186 A D A N A 

adreslerinden temin edilebilir. 23571/1-1 
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İŞ MAKİNASI (10 A D E T K A M Y O N K U R U ŞASE) SATIN A L I N A C A K T I R 

M i l l i Savunma Bakanlığı İç Tedarik Dairesi Başkanlığından : 

1 - 3833 Sayılı Kanun ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 2990 Sayılı Kanun ile de

ğişik 89 nci maddesi uyarınca M i l l i Savunma Bakanlığı tarafından onanan usul ve esaslara göre İş 

Makinası (10 Adet Kamyon Kuru Şase) M i l l i Savunma Bakanlığı İç Tedarik Dairesi Başkanlığın

ca yurtiçinden satm almacaktır. 

2 - Şartnameler, M i l l i Savunma Bakanlığı İç Tedarik Bölge Başkanlığı (Etl ik/ANKA

RA) 'ndan bir dilekçe ile elden temin edilebilir. Telgraf ve mektupla yapılan isteklere cevap verilmez. 

3 - Şartnamelerin isteklerine uygun olarak hazırlanacak teklifler en geç 14 Eylül 1998 gü

nü saat 16.00 (onaltri'ya kadar M S B .lığı İç Tedarik Dairesi Başkanlığı Satınalma Sekreterliğinde 

bulunacak şekilde postalanacak veya elden teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra ge

len teklifler dikkate alınmayacaktır. 23573/1-1 

5 K A L E M (1826 ADET) G E C E GÖRÜŞ CİHAZI SATIN A L I N A C A K T I R 

1 - 2886 Sayılı Kanun Hükümlerine tabi olmaksızın, 10 Temmuz 1987 tarih ve 285 Sayı

lı O H A L Bölge Valiliği İhdası Hakkındaki Kanun Hükmünde Karamame'nin öngördüğü muafi

yetler çerçevesinde, M i l l i Savunma Bakanlığı tarafından onanan usul ve esaslar göre 564 adet Ge

ce Görüş Gözlüğü, 120 adet Gece Görüş Dürbünü, 667 adet Hedef İşaretleyici, 414 adet Hafif Si

lah Gece Görüş Dürbünü ve 61 adet Termal Silah Dürbünü, M i l l i Savunma Bakanlığı İç Tedarik 

Dairesi Başkanlığınca yurtiçinden satın alınacaktır. 

2 - Şartnameler, Mi l l i Savunma Bakanlığı İç Tedarik Bölge Başkanlığı (Etlik/ANKA

RA)'ndan bir dilekçe ile elden temin edilebilir. Telgraf ve mektupla yapılan isteklere cevap verilmez. 

3 - Şartnamelerin isteklerine uygun olarak hazırlanacak teklifler en geç 14 Eylül 1998 gü

nü saat 16.00 (onaltı)'ya kadar MSB.lığı İç Tedarik Dairesi Başkanlığı Satınalma Sekreterliğinde 

bulunacak şekilde postalanacak veya elden teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra ge

len teklifler dikkate alınmayacaktır. 23574/1-1 

7 K A L E M (845 ADET) G E C E GÖRÜŞ CİHAZI SATIN A L I N A C A K T I R 

1 - 3833 Sayılı Kanun ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 2990 Sayılı Kanun i l e d e 

ğişik 89 nci maddesi uyarınca M i l l i Savunma Bakanlığı tarafından onanan u s u l v e esaslara göre 

212 adet Gece Görüş Gözlüğü, 218 adet Hafif silah gece görüş dürbünü, 49 adet Ağır silah gece 

görüş dürbünü, 307 adet hedef işaretleyici, 52 adet gece görüş e l dürbünü, 4 adet Pilot gece görüş 

gözlüğü, 3 adet helikopter gece görüş ve tesbit sistemi (FLİR) M i l l i Savunma Bakanlığı İç Teda

rik Dairesi Başkanlığınca yurtiçinden satın alınacaktır. 

2 - Şartnameler, Mi l l i Savunma Bakanlığı İç Tedarik Bölge Başkanlığı (Etl ik/ANKA-

RA)'ndan bir dilekçe ile elden temin edilebilir. Telgraf ve mektupla yapılan isteklere cevap verilmez. 

3 - Şartnamelerin isteklerine uygun olarak hazırlanacak teklifler en geç 15 Eylül 1998 gü

nü saat 16.00 (onaltı)'ya kadar MSB.lığı İç Tedarik Dairesi Başkanlığı Satınalma Sekreterliğinde 

bulunacak şekilde postalanacak veya elden teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra ge

len teklifler dikkate alınmayacaktır. 23575/1-1 
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ÇÖPLERİN T O P L A N M A S I İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Devlet Hava Meydanlar ı İşletmesi Genel Müdür lüğünden ( D H M İ ) : 
1 - Milas-Bodrum Hava Limanı sınırlan içerisinde bulunan çöplerin toplanması ayıklan

ması ve imhası işi açık artırma usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir. 
2 - Kiralık hizmete ait sözleşme ve ihaleye katılma şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü 

Hasılat Dairesi Başkanlığı ile Milas-Bodrum Hava Limanı Başmüdürlüğünden 1.000.000,- TL. 
(KDV Hariç) karşılığında temin edilebilir. 

3 - Sözkonusu hizmet için belirlenen muhammen bedel ile ihaleye katılmak isteyenlerin 
verecekleri teminat tutan ihaleye katılma şartnamesinde belirtilmiştir. 

4 - Kiralanacak yere talip olanlar 8/9/1998 günü saat 12.00'ye kadar ihaleye katılma şart
namesinde belirtilen evraklan tamamlayıp DHMİ Genel Müdürlüğü Milas-Bodrum Evrak Şefliği
ne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaaüar ile postada meydana gele
bilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

5 - Söz konusu hizmet ile i lgil i olarak daha önce İdaremize verilen dilekçeler geçersiz
dir. 

6 - Büfe-cafe ihalesi 8/9/1998 tarihinde saat 14.00'de DHMİ Genel Müdürlüğü Milas-
Bodrum Hava Limanında yapılacaktır. 

7 - İdaremiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği
ne vermekte serbesttir. 23728/1-1 

HEDİYELİK EŞYA V E L O S T R A HİZMETLERİ S T A N D A R T L A R I N I N 
KİRAYA VERİLME İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 

1 - Milas-Bodrum Hava Limanı iç hatlar terminalinde bulunan; 
- B.7 nolu mahal hediyelik eşya satış standi, 
- B.5 nolu mahal lostra hizmetleri, 
olarak açık artırma usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir. 
2 - Kiralık yerlere ait sözleşme ve ihaleye katılma şartnameleri DHMİ Genel Müdürlüğü 

Hasılat Dairesi Başkanlığı ile Milas-Bodrum Hava Limanı Başmüdürlüğünden K D V hariç 
10.000.000 - T L . (Onmilyon) karşılığında temin edilebilir. 

3 - Söz konusu mahaller için belirlenen muhammen bedeller ile ihaleye katılmak iste
yenlerin verecekleri teminat tutarlan ihaleye katılma şartnamesinde belirtilmiştir. 

4 - Kiralanacak mahallere talip olanlar 8/9/1998 günü saat 12.00'ye kadar ihaleye katıl
ma şartnamelerinde belirtilen evraklan tamamlayıp DHMİ Genel Müdürlüğü Milas-Bodrum Ha
va Limanı Evrak Şefliğine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ile 
postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

5 - Söz konusu mahaller ile i lgil i olarak daha önce İdaremize verilen dilekçeler geçer
sizdir. 

6 - İhale 8/9/1998 tarihinde saat 14.00'de DHMİ Milas-Bodrum Hava Limanında 
yapılacaktır. 

7 - İdaremiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 
vermekte serbesttir. 

D H M İ : D E V L E T H A V A M E Y D A N L A R I İŞLETMESİ 
G E N E L MÜDÜRLÜĞÜ 
K O N Y A Y O L U 06330 ETİLER/ANKARA 
T E L : (312) 212 39 70 F A X : (312) 212 54 22 23729/1-1 
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ÖZEL SOĞUTMA SİSTEMİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
• TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : 

1 - Teşekkülümüzde kullanılan 3090/12 S ana bilgisayar sistemi ve çevre birimlerinin 
Data Chiller (Özel Soğutma Sistemi)'in bir yıllık periyodik bakım ve onarımı kapalı teklif usulü 
ile yaptınlacaktır. 

2 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. 
Şartnameler; 
TEDAŞ Genel Müdürlüğü 
Ticaret Dairesi Başkanlığı 
İsmet İnönü Bulvan No: 27 
Kat: 1 Oda: 1021 Tel: 212 69 15/3266 
Bahçelievler/ANKARA 
adresinde görülebilir. Gereğinde şartnameler 4.000.000-TL. ( K D V dahil) bedeli mukabi

linde temin edilebilir. 
3 - Teklifler en geç 10/9/1998 günü saat: 12.00'ye kadar aynı adresteki 1. kat 1009/A 

No.lu odadaki muhaberat servisine verilecektir. Teklifler aynı gün saat: 14.00'te huzurda açılacak
tır. 

4 - Teşekkülümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapma
makta, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 23727/1-1 

TIBBİ S A R F V E L A B O R A T U V A R KİTİ SATIN A L I N A C A K T I R 
Sağlık Bakanlığı Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi Başhekimliğinden : 
1 - Sağlık Bakanlığı Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesinin 1998 yılı ihtiya

cı olan Tıbbi sarf ve laboratuvar kiti ihalesi 84/8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yö
netmeliğinin 29. Maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

2 - İhale 7/9/1998 günü saat 13.00'da hastanemiz konferans salonunda toplanacak ihale 
komisyonu marifetiyle gerçekleştirilecektir. 

3 - İhale ile ilgili şartname ve ekleri hastanemiz satın alma bürosunda ücretsiz olarak gö
rülebileceği gibi 5.000.000 - T L . (beş milyon) karşılığında temin edebilirler. 

4 - Tıbbi sarf ve laboratuvar kiti ihalesinin Muhammen tutan: 323.268.820.000- TL. , 
geçici teminatı: 9.698.064.600,- TL.'dir. 

5 - İhaleye katılmak isteyen talipliler ihale ile i lgil i teklif mektuplannı, ihale saatine ka
dar sıra numaralı alındı makbuzu karşılığında hastanemiz satın alma bürosuna teslim edebilirler. 

6 - İhaleye katılmak isteyen talipliler teklif mektuplannda; 
a) Kanuni ikametgah belgesi 
b) Türkiye'de tebligat adresi göstermesi 
c) Ticaret ve/veya Sanayii Odası belgesi vermesi (ortak girişim halinde tüm girişimciler 

için ayrı ayrı düzenlenmiş olmalı) 
d) İmza sirküleri vermesi 
e) İhaleye vekiller katılıyor ise vekaletname 
0 Geçici teminat vermesi 
g) Ortak girişimin ihaleye katılması halinde ortak girişim beyannamesi vermesi 
h) İdari şartnamede yazılı diğer belgeleri; dış zarflannda bulundurmalıdırlar. 
7 - İhaleye posta yoluyla katılabilirler, ancak postadan kaynaklanabilecek gecikmeler 

dikkate alınmaz. 
İlgililere duyurulur. 23734/1-1 

M A L Z E M E SATIN A L I N A C A K T I R 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından : 
Ortaklığımızın ihtiyacı olan aşağıda dosya no, isim ve miktarı belirten malzemeler, kapalı 

zarf usulü ile satın alınacaktır. Bu konu ile ilgili şartnameler aşağıda verilen adresten sağlanabilir. 
A D R E S 
TÜRKİYE PETROLLERİ A .O . 
G E N E L MÜDÜRLÜĞÜ 
İKMAL G R U B U BAŞKANLIĞI 
Mustafa Kemal Mah. 2. Cad. 86 
06520 Söğütözü-ANKARA 
D O S Y A N O : 01-98İKM-714 
M A L Z E M E İSMİ : BİLGİSAYAR D O N A N I M I KİRALAMA 
SON TEKLİF TARİHİ : 26/8/1998 
ŞARTNAME BEDELİ : 3.000.000 - T L . 

23735/1-1 



Sayfa: 66 RESMÎ G A Z E T E 24 Ağustos 1998 - Say ı : 23443 

Z A R F B A S T I R I L A C A K T I R 
Posta İsletmesi Genel Müdürlüğünden : 
Teşekkülümüz ihtiyacı için 600.000 adet zarf (Zarfların iç kısmı posta amblemi baskılı 

14*21 cm ebadında 100.000 adet blok zarf ile 11*18.3 cm ebadında 500.000 adet İlk ve Özelgün 
zarfı) bastırılacaktır. 

Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığı I. Satın 
Alma Şube Müdürlüğünden, (Posta Caddesi F Blok Kat: 1 No: 112 U l u s - A N K A R A ) , İstanbul'da 
Avrupa Yakası Posta İşletmesi Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden K D V hariç 
10.000.000 - T L . bedel karşılığında temin edilebilir. 

Tekliflerin geçerli olabilmesi için ihaleye iştirak edecek Firmaların şartnamelerini Teşek
külümüzden almaları şarttır. 

Teklifler en geç 8/9/1998 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlüğümüz Malzeme Daire
si Başkanlığı I. Satın Alma Şube Müdürlüğüne verilecek veya posta ile bu saatte bulunacak şekil
de iadeli taahhütlü gönderilecektir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra gelen teklifler dikkate alınmaz. 23442/2-1 

TEMİZLİK Y A P T I R I L A C A K T I R 
Rize Posta İsletmesi Başmüdürlüğünden : 
1 - Rize Posta İşletmesi Başmüdürlüğü ile Posta Telgraf Müdürlüğü hizmet binası ve 

çevresi komple temizlik işi bir yıl süre ile İdari ve Teknik şartnamelerine göre kapalı yazılı teklif 
almak suretiyle ihale edilecektir. 

2 - Bu işe ait ihale 9/9/1998 Çarşamba günü saat 14.00'de Başmüdürlüğümüz Alım ve 
Satım Komisyommunda yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait şartnameler 2.500.000 - TL . bedelle Başmüdürlüğümüz Malzeme Amirl i
ğinden temin edilebilir. 

4 - İhaleyi alacak olan firmanın Rize'de bir kanuni adresi üe bir telefon numarası ve bu 
adrese tebligat yapılacak bir yetkili bulundurması mecburidir. 

5 - İhaleye iştirak edecek olan firmaların bu işle iştigal ettiklerine dair Ticaret Odasından 
alacaktan belgeyi ibraz etmeleri veya herhangi bir resmi kurumun temizlik işi ihalesini alıp yap
tığına dair bu resmi kurumdan bir yazı alıp bunu ibraz etmeleri gerekmektedir. 

6 - Postada olacak gecikmeler ile faksla verilecek teklifler kabul edilmez. 
7 - İkinci maddede belirtilen gün ve saatten sonra gönderilen teklifler kabul edilmez. 
8 - Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 23010/2-1 

DİKİŞSİZ ÇELİK ÇEKME B O R U SATILACAKTIR 
M K E ÇELBOR, Çelik Çekme Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdür-

lüğünden : 
Şirketimiz stoklarında mevcut 21 kalem yaklaşık 330 Ton muhtelif ebat ve et kalınlıkla

rında, Geniş Toleranslı dikişsiz çelik çekme borular kapalı zarfla teklif almak suretiyle satılacak
tır. 

Satışla i lgil i şartname, ekleri Şirketimiz Ticaret Müdürlüğü Satış şefliğinden mesai saatle
ri içerisinde temin edilebilir. 

Son teklif verme tarihi 4/9/1998 saat 12.00'ye kadardır. 
Teklifler belirtilen gün ve saatte Şirketimiz Haberleşme ve Arşiv Şefliğinde bulundurula

caktır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
Şirketimiz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir. 
İlanen duyurulur. 
Faks numaramız : 0 (318) 224 28 71 23536/2-1 
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MUHTELİF ET SATIN A L I N A C A K T I R 
İzmir Jandarma İkmal Grup Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığından : 
1 - Bornova 10 ncu J.Er Eğt.A.K.lığının ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı, tahmini be

deli ve geçici teminatı yazılı ikmal maddesi hizasında gösterilen tarih ve saatte, 2886 sayılı Dev
let İhale Kanununun 37 nci maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

2 - Bu işe ait İdari ve Teknik Şartnameler, İstanbul ve Ankara Jandarma İkmal Merkezi 
Komutanlığı ile İzmir Jandarma İkmal Grup Komutanlığında bedelsiz olarak görülebilir. 

3 - İsteklilerin geçici teminattan ile kanunen istenen diğer belgeleri ve teklif mektuplan-
nı ihale saatine kadar komisyonumuza vermeleri şarttır. Postadaki ve her türlü gecikmeler kabul 
edilmeyecektir. 

4 - Sığıt eti (Kemikli) ile Koyun eti (Kemikli) bir istekliye, tavuk eti, ayn bir istekliye 
ihale edilebileceği gibi her üç kalemde bir istekliye ihale edilebilir. Aynca üç kalemin müteahhidi 
bir olursa sözleşmede bir yapılacaktır. 

5 - İhale, İzmir-Bornova/Hacılarkm Jandarma İkmal Grup Komutanlığı İhale Komisyon 
Başkanlığında yapılacaktır. 

İlan olunur. 

Cinsi Miktan 
Sığıt Eti Kemikli 
Koyun Eti Kemikli 
Tavuk Eti (Bütün) 

70.000 Kg . 
5.000 Kg . 

25.000 K g . 

Tahmini Bedel 
(TL.) (X1000) 
98.000.000 

7.000.000 
16.250.000 

Geçici Teminatı 
(TL.) 

2.940.000.000 
210.000.000 
487.500.000 

3.637.500.000 

İhale Tarihi 
ve Saati 

8 Eylül 1998 
Saat: 10.00 

23730/1-1 

çaktır. 

MUHTELİF M A L Z E M E L E R SATIN A L I N A C A K T I R 
Türkiye Seker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : 
Aşağıda cinsi ve miktan belirtilen malzemeler şartnameleri esaslan dahilinde satın alma-

Ihalenin Konusu Miktan 
Şartname Bedeli 

(TL.) 
Lisanslı Program Muhtelif 5.000.000 
Yüzey Havalandıncı 1 Adet Komple 5.000.000 
İsteklilerin Mithatpaşa Caddesi No: 14 06100-Yenişehir Ankara'daki Genel Müdürlüğü

müz ile Meclisi Mebusan Caddesi No: 87 Şeker sigorta Han B Blok Salıpazan/İSTANBUL'da 
Yerleşik Alım Satım Bölge Müdürlüğümüz veznelerinden her konu için hizalannda belirtilen be
deller üzerinden temin edebilecekleri şartnamemiz esaslan dahilinde düzenleyecekleri kapalı zarf 
halindeki teklif mektuplarını en geç 14/9/1998 Pazartesi günü saat 16.30'a kadar Genel Müdürlü
ğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde olacak şekilde göndermeleri duyurulur. 

Posta gecikmeleri kabul edilmeyecektir. 
2886 sayılı Kanuna tabi olmayan teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yap

makta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 23733/1-1 

TIBBİ M A L Z E M E SATIN A L I N A C A K T I R 
Kızılay Genel Müdürlüğünden : 
1 - Demeğimizce, Röntgen Filmi Oyun Kağıdı, Potasyum İyodür, Kinin, Kan Torbası ve 

Setleri, kapalı zarfla teklif almak suretiyle taşıttırılacaktır. 
2 - Firmalar teklifleri ile birlikte 200 milyon TL. l ik Geçici Teminatı da vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden ve "Nushetiye Cad. Deryadil Sok. No : l Beşiktaş/İSTANBUL" adresindeki Kı
zılay İstanbul Müdürlüğümüz'den 2.000.000.-TL. mukabilinde temin edilebilir. 

4 - İhaleye ait tekliflerin 8 Eylül 1998 günü saat 14.00'e kadar Genel Müdürlüğümüz Ha
berleşme ve Arşiv Müdürlüğü'ne verilmiş olması gerekmektedir. 

5 - Teklifler aynı gün saat 14.30'da Genel Müdürlüğümüzde açılacaktır. 
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Derneğimiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 23790/2-1 
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49 K A L E M MUHTELİF H U R D A S A T I L A C A K T I R 
Devlet Demiryolları İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyon 

Başkanlığından : . 
1 - 49 kalem muhtelif hurda satışı 8/9/1998 tarih saat 14.30'da kapalı zarf yöntemi art

tırma ile satılacaktır. 
2 - Arttırma yukarıda belirtilen gün ve saatte H.Paşa'daki 1. Bölge Müdürlüğü binasın

da bulunan Alım Satım ve İhale Komisyon Başkanlığımızda yapılacaktır. 
3 - Geçici teminat teklif edilen toplam bedelin %3'ü olup, şartnameler H.Paşa ve Sirke

ci veznelerimizden K D V dahil 5.000.000 - T L . bedelle temin edilir. 
4 - Teklif mektupları yukarıda belirtilen ihale günü olan 8/9/1998 tarih saat 12.00'ye ka

dar geçici teminatı yatmış ve Komisyonumuza verilmiş olması şarttır. Postadaki vaki gecikmeler 
kabul edilmez. 

5 - Kuruluşumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi değildir. 23380/2-1 

2 K A L E M DEMİR-ÇELİK TALAŞI V E 33800 A D E T 
(2.030.000 KG. ) H U R D A AHŞAP TRAVERS SATILACAKTIR 

1 - 3 kalem muhtelif hurda satışı 8/9/1998 tarih saat 14.00'de kapalı zarf yöntemi artır
ma ile satılacaktır. 

2 - Arttırma yukarıda belirtilen gün ve saatte H.Paşa'daki 1. Bölge Müdürlüğü binasın
da bulunan Alım Satım ve İhale Komisyon Başkanlığımızda yapılacaktır. 

3 - Geçici teminat teklif edilen toplam bedelin % 3'ü olup, şartnameler H.Paşa ve Sirke
ci veznelerimizden K D V dahil 3.000.000 - T L . bedelle temin edilir. 

4 - Teklifler yukarıda belirtilen ihale günü olan 8/9/1998 tarih saat 12.00'ye kadar geçi
ci teminatın yatmış ve Komisyonumuza verilmiş olması şarttır. Postadaki vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

5 - Kuruluşumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi değildir. 23381/2-1 

MUHTELİF M A L Z E M E SATIN A L I N A C A K T I R 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından : 
1 - Kurumumuz ihtiyacı olarak muhtelif malzeme satın alınacaktır. 
2 - Şartnamelerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak ihalelerin en son 

gün ve saatleri aşağıda gösterilmiştir. 
Şart.Bed. 

Malzemenin Cinsi Miktarı Dosya No Tarih Saat (TL.) 
Muh.kauçuk 30 kalem 9820081 8/9/1998 15.00 5.000.000 
esaslı malzemeler 
Bant makaraları 8 kalem 9820084 14/9/1998 15.00 13.000.000 
Ekspansiyon manşeti 80 adet 9820085 10/9/1998 15.00 
Silis ısıtma 10 adet 9820086 10/9/1998 15.00 
çubuğu (rezistans) 

3 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00'e kadar Zonguldak'ta Kurumumuz Muhaberat 
Mevzuat ve Muamelat Şube Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 

4 - İhaleye katılmak isteyen firmaların ihale şartnamesi 6. maddesinde yer alan belgele
ri teklif zarflarına koymaları gereklidir. 

5 - Teklif zarflan ihalenin yapılacağı gün ve saat 15.00'de Zonguldak'ta Kurumumuz Sa
tın Alma Dairesi Başkanlığında açılacaktır. 

6 - Postada vaki gecikmeler telgraf, teles ve fax ile yapılan teklifler dikkate alınmaz. 
7 - Şartnameler Zonguldak'ta Kurumumuz Satın Alma Dairesi Başkanlığından, Anka

ra'da T T K Ankara Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkabat Cad. 19.Sok.No: 22 BAHÇELİEVLER / A N 
K A R A adresinden ücreti mukabili temin edilebilir. 

8 - Kurumumuz 2886 noîu Kanuna tabii değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kıs
men yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 23379/2-1 
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Y O L YAPIMI V E SU TESİSATI İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
T C D D İsletmesi 7. Bölge Müdür lüğü İnşaat İhale Komisyonu Başkanlığından : 
Kuruluşumuzca yapımı planlanan Afyon Gann 1,11, ve III Yolun drenajlı, beton yol yapı

mı ve 1,11 ve III Yollara su tesisatı bağlanması işi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 1998 yılı birim 
fiyatlarına göre Kapalı Teklif Alma yöntemi ile yüklenici seçimi yapılmak suretiyle eksiltmeye çı
karılarak yapılacaktır. 

1 - Adı geçen işin takribi keşif bedeli 1998 yılı birim fiyatları ile 15.174.938.684,- TL.'dir. 
2 - Geçici Teminat miktarı 455.248.160- TL.'dir. (İhale safhasında istenilecek olan temi

nat banka mektubu olduğu takdirde süresiz olacaktır.) 
3 - İhaleye iştirak için yeterlik belgesi almak isteyen istekliler aşağıdaki hususlara uyacaklardır. 
a) İstekliler gerçek kişi veya tüzel kişi olacaklardır. (Özel veya Tescil edilmemiş ortaklık

lar kabul edilmeyecektir.) 
b) Başvuru dilekçesinde kanuni ikametgah adresi belirtilerek, aşağıdaki belgeler eklene

cektir. 

I) İştirakçi gerçek kişi ise Noter tasdikli imza sirkülerini; şirket ise Noter tasdikli şirket sir
küleri ile teklif mektubu ve belgelerdeki imzalara ait yine Noter tasdikli imza sirkülerini, 

II) Duyuru tarihinden sonra alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi 
Odası Kayıt Belgesinin aslını veya aynı odadan alınmış 1998 yılı vizesini içeren kimlik kartını, 

III) Yapı araçları taahhüt bildirisini, 
IV) Sermaye ve kredi imkanını açıklayan Mal i Durum Bildirisi ile işin adına ve ilan tari

hinden sonra alınmış, keşif bedelinin en az kullanılmamış %10'u oranında nakit ve %10'u oranın
da teminat mektubu kredisi tutarında banka referans mektubunun aslını (Banka referans mektup
ları tarih, sayı ve imza sahiplerinin ismi ve kaşelerini içerecektir.) 

V) Teknik personel bildirisi, 
Bu iş için en az 1 yü bilfiil Bina veya Kanalizasyon inşaatı işinde çalıştığını tevsik eden 

Resmi Dairelerden alınmış Şantiye Şefi Belgeli bir inşaat mühendisi işin adına taahhütnamesi ile 
diploması teknik personel bildirisine eklenecektir. 

Yukarıda istenilen teknik elemanlara ve bu işin yapımı sırasında ayrıca gerekli görülecek 
olan diğer elemanlara ait yükümlülük belgesi teknik personel bildirisine eklenecektir. 

VI) Taahhüdü altında bulunan işleri belgeleyen ve açıklayan taahhüt bildirisini (taahhüt 
bildirisine belgeler mutlaka eklenecektir.) 

VII) İsteklilerin; Yüklenici olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarına taahhüt ettikleri benzer 
karakter ve önemdeki bir işi bitirdiklerine dair Geçici Kabul veya İş Bitirme Belgelerinin aslını, 

VIII) Vergi durum bildirisi üe belgelerini, 
IX) Bayındırlık ve İskan Bakanlığmdan alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış-C grubun

dan en az keşif bedeli kadar Yüklenici karnesinin aslını veya noterden tasdikli fotokopisini vere
ceklerdir. Yeterlik Belgesi ancak kapasite ve Mal i İmkanları ile tecrübeleri bakımından Kuruluşu
muzca yeterli görülenlere verilecektir. 

4 - İhale ile ilgili diğer hususlar, şartnamelerde belirtilmiş olup, bu şartnameler T C D D İş
letmesi 7. Bölge Müdürlüğü İnşaat-İhale Komisyonu Başkanlığı Afyon'da görülebilir. 

5 - Bu duyuruda belirtilen bilgi ve belgeler en geç 31/8/1998 günü saat 17.00'ye kadar 
T C D D İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Afyon'da bulunan Belge Komisyon Başkanlığına yazı ekin
de verilmiş olacaktır. 

6 - TCDD'de yeterli görülenler i/8/1998 .ve 4/8/1998 tarihler arasında şahsen müracaat 
ederek İhale Komisyonu Başkanlığından aşağıdaki belgeleri alacaklardır. 
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a) Yeterlik Belgesi 
b) Teklif Mektubu Örneği 

c) İdari Şartname, Sözleşme ve eklerinin görülüp incelendiğine dair Dosya Tetkik Belgesi 
d) İşyeri Görme Belgesi 

7 - İhale 7/9/1998 tarihinde Pazartesi günü saat 14.00'da 7. Bölge Müdürlüğümüzde ya
pılacaktır. İhaleye iştirak edecekler Teklif Mektupları ile birlikte aşağıdaki belgeleri en geç 
7/9/1998 tarihi saat 13.30'a kadar 7. Bölge Müdürlüğü İnşaat İhale Komisyonu Başkanlığına ver
miş olacaklardır. 

a) Yeterlik belgesi, 

b) Noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa) 

d) 455.248.160,- Tl . ' l ik Geçici Teminat (Teminat Banka Mektubu olduğu takdirde süresiz 
olacaktır.) 

e) İhale dosya tetkik belgesi 

f) İşyeri görme belgesi ve/veya Taahhütnamesi 

8 - Süresi içinde yapılmayan, eksik belge ile ve telgrafla yapılan müracaatlar ve postada 
olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

9 - Kuruluşumuz 2886 sayılı yasaya tabi olmayıp Yeterlik Belgesi verip vermemekte veya 
dilediğine vermekte serbest olduğu gibi ihaleyi de yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 
serbest olup, nedenlerini açıklamak zorunluluğun da değildir. 

İlgililerce duyurulur. . 23579/2-1 

D E K A P A J İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Türkiye Kömür İsletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden : 
1 - Aşağıda adı, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi yazılı dekapaj işleri teklif alın

mak suretiyle ihale edilecektir. 

İhale İhale Edilen İş Tavan Birim Fiyatı Keşif Bedeli Geçici Teminat İhale Dosya Bedeli 
Panosu (+-%10 toleranslı) (1/1/1998) (1000.-TL.) (TL.) Tarihi (TL.) 

1- ÇLİ Çan 1.000.000,-m3 Dekapaj İşi 325.746,- TL/m3 325.746.000 9.772.380.000 15/9/1998 100.000.000 
Duraliköy-
Kocabaşçayı 
2- ÇLİÇan 9O0.O00,-m3 Dekapaj İşi 383.624,-TL/m3 345.261.600 10.357.848.000 15/9/1998 100.000.000 
Tepeköy-
Kocabaşçayı 

2 - Konu ile i lgil i Şartnameler Ankara'da TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Baş
kanlığı 1108 no'lu odaya dilekçe ile müracaat edilmek suretiyle temin edilebilir. 

3 - Yeterlilik dosyalan 3/9/1998 Perşembe günü mesai saati bitimine, teklif dosyalan ise 
bu iş için yukarıda belirtilen gün saat 14.00'e kadar Genel Müdürlüğümüz Genel Evrakına verile
cektir. Teklif zarflan belirtilen günde sırasıyla saat 15.00 ve saat 15.30'da İhale ve Satın Alma K o 
misyonunda açılacaktır. 

4 - Noter tastiki gereken belgeler 1/1/1998 den sonra tastiklenmiş olacaktır. 
5 - Yapım araçlan bildirisinde beyan edilen, halen bulunduktan yerlerin açık adresleri 

belirtilen Makina ve ekipmanlar idarece mahallinde araştırılabilecektir, 
6 - Postadaki gecikmeler gözönüne alınmaz. 
7 - Kurumumuz Devlet İhale Yasasına tabii değildir. 23535/2-1 
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7.400 K G TERTIARY B U T L Y C A T E C H O L A L I N A C A K T I R 
Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Aliağa Petrokimya 

Kompleksinden : . . 
1 - Aliağa Petrokimya Kompleksinde bulunan; 
- Etilen Fabrikası ihtiyacı 7.400 K G . T.B.C (TERTIARY B U T L Y C E T A C H O L ) 

98-A4-0303/1 No Tu dosya kapsamında son teklif verme tarihi: 16/9/1998 olarak kapalı zarf usu
lü ihale yöntemiyle yurtdışından satın alınacaktır. 

2 - Bu alıma ait şartnameler Aliağa Petrokimya Kompleksi Dış Alım Müdürlüğü ve A n 
kara, İzmir, İstanbul Büro Müdürlüklerimizden bedelsiz olarak temin edüebilecektir. 

3 - Teklifler şartnamelerine uygun olarak son teklif verme günü saat 12.00'ye kadar Mu
haberat servisimize ulaşmış olacaktır. Teklifler aynı gün huzurda açılacaktır. 

4 - Şirketimiz 2886 sayüı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Alım konusu mal ve hiz
metleri alıp almamakta, dilediğinde kısmen veya tamamen almakta serbesttir. 23521/2-2 • 

DİŞ CİHAZ V E MALZEMELERİ SATIN A L I N A C A K T I R 
Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünden : 
1 - Demeğimizce 1 adet Diş Cihaz ve Malzemeleri kapalı zarfla teklif almak suretiyle sa

tın alınacaktır. 
2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az % 3 'ü nisbetindeki geçici teminatı da verecek

lerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, ve "Nushetiye Cad. Deryadil Sok. No: 1 Beşiktaş/İSTANBUl" adresindeki İs
tanbul Müdürlüğünden 2.000.000 - T L . mukabilinde temin edilebilir. 

4 - Şartname alındı makbuzu ile birlikte verilecektir. 
5 - ihaleye ait tekliflerin 18 Eylül 1998 günü saat 14.00'e kadar Genel Müdürlüğümüz 

Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. Bu gün ve saatten sonra veri
lecek teklifler dikkate alınmaz. 

6 - Teklifler aynı gün saat 14.30'da Genel Müdürlüğümüzde açılacaktır. 
7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
8 - Telgraf ve Faksla yapılacak teklifler kabul edilmeyecektir. 
9 - Demeğimiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 23560/2-2 • 

B O D R U M Y A R I M A D A S I N I N U Z U N VADELİ 
S U TEMİNİ İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 

Bodrum Belediye Başkanlığından : 
1 - Yüksek Planlama Kurulu (YPK) tarafından 12/6/1995 tarih ve 95/1-37 sayı üe veri

len yetki gereğince "Bodrum Yanmadası'nm Uzun Dönemli Su İhtiyacının Karşılanması" İşi 
Yap-İşlet Devret Modeli ile yaptırılacaktır. 

2 - Görevlendirilecek şirketin seçilmesi, 3996 Sayılı Kanun ve bu Kanunun Uygulama 
Usul ve Esaslarını belirleyen, Bakanlar Kurulu Kararının 11. maddesinin (a) ve (c) fıkraları uya
rınca gerçekleştirilecektir. 

3 - Bu işle i lgil i ihale şartnamesi ve ekleri, Bodrum Belediye Başkanlığı Fen İşleri Mü
dürlüğünden, firma bilgilerini (isim, adres, telefon, faks no) içeren dilekçe üe müracaat edilerek 
temin edilebilir. 

a) İhale Şartnamesi ve ekleri bedeli 5000 (Beşbin) Amerikan Dolan karşılığı o günkü T.C. 
Merkez Bankası döviz satış kuru karşılığı Türk Lirası'dır. 

b) İhale Şartnamesi ve eklerinin bedeli Bodrum Belediye Başkanlığı, Hesap İşleri Müdür
lüğü veznesine yatınlacaktır. 

c) İhale Şartnamesi ve ekleri 24/8/1998 tarihinden itibaren çalışma saatlerinde Bodrum 
Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünde istekliler tarafından ücretsiz olarak görülebilir. 

4 - İhale Şartnamesinin 15 ve 16. nci maddelerine göre hazırlanacak teklifleri içeren Baş
vuru Dosyasının 28/9/1998 günü saat 12.00'ye kadar Bodrum Belediye Başkanlığı Görevlendir
me Komisyonu Başkanhğı'na elden teslim edilmesi şarttır. 

Belirlenen gün ve saatten sonra verilen teklifler ve posta ile yapılan başvurular kabul edil
meyecektir. 

5 - Başvuru dosyası, İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi 
dosya içerisindeki herhangi bir evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar dikkate 
alınmayacaktır. 

6 - Başvuru dosyalan 1/10/1998 tarihinde saat 14.00'de Görevlendirme Komisyonunca 
açıklanacaktır. Değerlendirme sonucu seçilen teklifler, teklif sahiplerine bilahare duyurulacaktır. 

7 - Görevlendirme, seçilen teklif sahipleri ile pazarlık görüşmesi sonunda yapılacaktır. 
23412/2-2 
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SERVİS VASITASI KİRALAMA İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
İstanbul Posta İşletmesi Başmüdürlüğünden : 
1 - Başmüdürlüğümüz ve bağlı merkezler personelinin taşınabilmesini teminen servis 

vasıtası kiralama işi 1 yıl müddetle idari ve teknik şartnamesi ile güzergah listelerine göre kapalı 
teklif mektubu alınmak sureti ile ihale edilecektir. 

2 - Bu işe ait ihale 8/9/1998 Salı günü saat 14.30"da Başmüdürlüğümüz Alım Satım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu işe iştirak etmek isteyenlerin yeterlilik belgesi almaları gerekmektedir. 
4 - Yeterlilik belgesi alacakların son müracaat tarihi 4/9/1998 Cuma günü mesai saati 

bitimi 16.30'a kadar olup gerekli belgelerle yeterlilik komisyonu başkanlığına başvurmaları gerek
mektedir. 

5 - Geçici teminatı şartnamesine göre alınacak bu işe ait şartnameler iş günlerinde mesai 
saatleri dahilinde Büyükpostane binasındaki Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğü'nden ücreti 
mukabili temin edilecektir. 

6 - Vaki olacak gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
7 - Yeterlilik belgesi alıp ihaleye iştirak etmek isteyenlerin usulüne göre tanzim edecek

leri kapalı yazılı teklif mektuplarını ihale günü saat 14.00'e kadar makbuz karşüığı Komisyon 
Başkanlığına vermesi gerekmektedir. 

8 - İşletmemiz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi değildir. 22747/2-2 

GİYİM EŞYASI A L I N A C A K T I R 
Zonguldak Türk Telekom Başmüdürlüğünden : 
Şirketimizde görevli işçilere 1998 yılı kışlık giyim eşyası olarak verilmek üzere aşağıda 

cinsi ve adedi yazılı giyim eşyaları beden no.lanna göre kapalı yazılı teklif alma ve eksiltme usu
lü ile satın alınacaktır. 

331 Takım Kışlık İş Elbisesi (Mont İmperteks'ten, pantolon gabardin kumaştan lacivert 
renkte ve mevcut numunesine uygun olacaktır.) 

96 Adet Parka 
80 Adet deri Avcı Yeleği 
381 Adet Gömlek (Kışlık) 
381 Adet Kravat 
331 Çift Bot 
331 Çift Deri Eldiven 
60 Adet İş Tulumu 
60 Çift uzun konçlu Lastik Çizme 
Eksiltme 8/9/1998 Salı günü saat 13.30'da Z O N G U L D A K ' t a k i Başmüdürlüğümüz bina

sında yapılacaktır. 
işin tahmini bedeli K D V hariç 10.465.100.000- TL. olup geçici teminat 314.000.000-

TL.dır . 
Bu işe ait İdari Şartname Şirketimiz Malzeme müdürlüğünde görülebilir veya K D V dahil 

4.000.000 - T L . karşılığında satın alınabilir. 
Eksiltmeye katılmak isteyenler 8/9/1998 Sah günü 12.30'a kadar İdari Şartnamenin 5 nci 

maddesine göre hazırlayacakları teklif zarflarını makbuz karşılığında Z O N G U L D A K Türk Tele
kom Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğüne verebilirler. 

Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 
Teklif mektupları açıldıktan sonra firmalarca yapılacak indirim teklifleri kabul edil

meyecektir. 
Şirketimiz 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp eksiltmeyi yapıp yapmamakta veya düediğine 

yapmakta veyahut eksiltmeyi herhangi bir sebeple ertelemekte serbesttir. 22917/2-2 • 
SÜZGEÇ SAÇLARININ DELİNMESİ İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 

Türkiye Seker Fabrikaları Anonim Şirketi Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden : 
1 - Fabrikamız tarafından temin edilecek olan Süzgeç saçlarının delinmesi; 
2 - İhale 8/9/1998 günü saat 14.30'da Fabrikamız Etimesgut'taki ofis binasında yapıla

cak olup, istekliler ihale günü saat 14.00'e kadar teklif mektuplarım muhaberat servisine intikal et
tirmiş olacaktır. 

3 - Sözkonusu ihaleye ait İdari ve Teknik şartname ile beraber Teknik Resim Fabrikamız 
Ticaret servisinden temin edilir. 

4 - İşin geçici teminatı teklif tutarının %5 miktarında olup Nakit, Banka teminat mektu
bu veya Devlet tahvili şeklinde olacaktır. 

5 - Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta dilediği
ne vermekte serbesttir. 23358/2-2 
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GÜÇ T R A F O L A R I N I N B A K I M I Y A P T I R I L A C A K T I R . 
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdür lüğünden: 
1 - 1998/118 nolu dosya konusu ; 5 Adet 11 M V A , 5 Adet 20 M V A (35/10) kV güç trafo

larının kapalı teklif alma usulüyle bakımları yaptırılacaktır. 
Keşif Bedeli: 28.045.000.000 - T L , Geçici Teminat: 841.350.000,-TL, Şartname Bedeli: 

13.5O0.0O0, rTL 
2 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. 
ŞARTNAMELER; 
BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. G E N E L MÜDÜRLÜĞÜ 
Abdulhakhamit Cad. No: 79/A Oda No: 304 Taksim/İSTANBUL adresinden temin edile

bilir. / 
3 - Teklifler en geç 02/09/1998 günü saat 10.00'a kadar aynı adreste 1. kat 102 nolu oda

daki Muhaberat Servisine verilmelidir. 
4 - Şirketimiz 2886 saydı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamak

ta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 22927/2-2 

GÜÇ T R A F O L A R I N I N B A K I M I Y A P T I R I L A C A K T I R 
1 - 1998/117 nolu dosya konusu ; 2 Adet 11 M V A , 7 Adet 15MVA (35/10) kV güç trafo

larının kapalı teklif alma usulüyle bakımları yaptırılacaktır. 
Keşif Bedeli: 20.810.000.000,-TL, Geçici Teminat: 624.300.000,-TL, Şartname Bedeli: 

13.500.000,-TL 
2 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. 
ŞARTNAMELER; 
BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. G E N E L MÜDÜRLÜĞÜ 

. Abdulhakhamit Cad. 79/A Oda No: 304 Taksim/İSTANBUL adresinden temin edilebilir. 
3 - Teklifler en geç 02/09/1998 günü saat: 10.00'a kadar aynı adreste 1. kat 102 nolu oda

daki Muhaberat Servisine verilmelidir. 
4 - Şirketimiz 2886 saydı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamak

ta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 22928/2-2 

K A B L O S A T I N A L I N A C A K T I R . 
1 - 1998/116 nolu dosya konusu ; 60.000 metre (0.6/1 )kV, (3xl20ş+70ş)mm 2 YVŞV kab

lo kapalı teklif alma usulüyle satınalınacaktır. 
Keşif Bedeli: 225.000.000.000,-TL, Geçici Teminat: 6.750.000.000-TL, Şartname Bede

l i : 75.000.000,-TL 
2 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. 
ŞARTNAMELER; 
BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. G E N E L MÜDÜRLÜĞÜ 
Abdulhakhamit Cad. 79/A Oda No: 304 Taksim/İSTANBUL adresinden temin edilebilir. 
3 - Teklifler en geç 02/09/1998 günü saat: 10.00'a kadar aynı adreste 1. kat 102 nolu oda

daki Muhaberat Servisine verilmelidir. 
4 - Şirketimiz 2886 saydı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamak

ta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 22929/2-2 

GÜÇ T R A F O L A R I N I N B A K I M I Y A P T I R I L A C A K T I R 
1 - 1998/119 nolu dosya konusu ; 8 Adet 11 M V A , 3 Adet 15MVA (35/10) k V güç trafo-

lannm kapalı teklif alma usulüyle bakımları yaptırılacaktır. 
Keşif Bedeli: 30.105.000.000,-TL, Geçici Teminat: 933.150.000,-TL, Şartname Bedeli: 

13.500.000,-TL 
2 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. 
ŞARTNAMELER; 
BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. G E N E L MÜDÜRLÜĞÜ 
Abdulhakhamit Cad. No: 79/A Oda No: 304 Taksim/İSTANBUL adresinden temin 

edilebilir. 
3 - Teklifler en geç 02/09/1998 günü saat: 10.00'a kadar aynı adreste 1. kat 102 nolu 

odadaki Muhaberat Servisine verilmelidir. 
4 - Şirketimiz 2886 sayüı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamak

ta veya düediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 22930/2-2 
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DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : 

T.C. Sanayii ve Ticaret Bakanlığı, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası 
(IBRD) ndan aldığı krediden aşağıda bahsedilen hizmetlerin elde edilmesi için 
ödemeler yapacaktır. 

1- Proje Uygulama Birimi (PIU) 
a) Çalışma Grup Koordinatörü 
b) Satın alma şefi 
e) Finansal Analizci ve Muhasebeci 

2- Bireysel Danışmanlar 
a) Ticaret Borsalarının, İş ve Yatırım Planlarının Geliştirilmesi ve 

Hazırlanması 
b) Enformasyon Network Sisteminin Dizaynı 
e) Ticaret Borsalarında Kullanılmak Üzere, Pamuk ve Buğday için Kalite 

Sınıflandırmasının Geliştirilmesi 
d) Depo Makbuzu Sisteminin Geliştirilmesi 
e) Alivre ve Vadeli İşlemler Piyasalarının Geliştirilmesi 

Tarımsal Ürün Borsaları Geliştirme Projesi kapsamında; a) Seçilmiş Ticaret 
Borsalarına Modernizasyon Desteği ( İzmir, Adana, Şanlıurfa, Konya, Polatlı, 
Eskişehir, ve Edirne), b) Ticareti Etkileyen Kuralların Geliştirilmesi (Pamuk ve 
Buğday için kalite sınıflandırması, depo makbuzu sistemi) ve Bakanlığın Denetim 
ve Yönlendirme Kabiliyetinin Geliştirilmesi, c) Proje Etki Değerlemesi, başlıkları 
altında üç ana konu işlenecektir. 

T.C. Sanayii ve Ticaret Bakanlığı, bu konularda kendisini yeterli gören 
bireyleri, danışmanlık hizmetleri vermek üzere başvuran adaylar arasından seçim 
yaparak belirleyecektir. İlgilenenler, bu şekildeki hizmetleri temin edebileceklerini 
gösterir bilgi ve belgeleri ( öz geçmiş, benzer şartlardaki tecrübe ve atamaların 
tanımı) temin etmekle yükümlüdür. 

Danışmanların seçimi, Dünya Bankasının, Guidelines: Selection and 
Employment of Consultants by World Bank Borrowers, January 1997, kurallarına 
göre yapılacaktır. 

İlgilenen Danışmanlar, her pozisyon için istenen şartlan aşağıda verilen 
adresten iş günlerinde saat 8.30 ile 17.00 arasında öğrenebilirler. Başvuruların 
aşağıdaki adrese en geç 25 Eylül 1998 tarihi, saat 17.00 ye kadar yapılması 
gerekmektedir. 

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
İç Ticaret Genel Müdürlüğü 

Eskişehir Yolu 7. Km. 06530 Ankara 
(Tel. 90-312-284 28 63, Fax: 90-312-284 28 65 

23732/1/1-1 
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REPUBLIC OF TURKEY 
AGRICULTURAL COMMODITY M A R K E T DEVELOPMENT PROJECT 

CONSULTING SERVICES 
Expression of Interest 

Ministry of Industry and Trade of the Republic of Turkey has applied for a loan 
from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and 
intends to apply part of the proceeds of this loan to payments under the contract for 
consultancy services required to carry out the following activities; 

1- Project Implementation Unit (PIU) 
-Working Group Coordinator, 
-Procurement Officer, 
-Financial Analist and Accountant. 

2- Individual Consultants 
-Development of Business and Investment Plans at the individual exchanges 
-Design of an Information Network, 
-Development of Quality Standards and Grades for cotton and wheat, 
-Development of a Warehouse Receipt System, 
-Development of Forward and Future Markets 

Three main components would be implemented under the Agricultural 
Commodity Market Development Project (a) modernization support to selected 
commodity exchanges (İzmir, Adana, Şanlı Urfa, Konya, Polatlı, Eskişekir ve 
Edirne), (b) development of trading institutions (quality standards/grades for wheat 
and cotton, warehouse receipts) and strengthening of MIT's oversight capabilities, 
and (c) project impact evaluation. 

The Ministry of Industry and Trade now invites eligible individual consultants 
to indicate their interest in providing the services. Interested consultants must 
provide information indicating that they are qualified to perform the services (CV's, 
description of similar assignments, experience in similar conditions). 

A consultant will be selected in accordance with the procedures set out in the 
Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, 
January 1997. 

Interested consultants may obtain Terms of References for each assignment at 
the address below from 8.30 A M to 5.00 P M Local time. Expression of interest must 
be delivered to the address below by September 25, 1998 at 5.00 P M . 

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
İç Ticaret Genel Müdürlüğü 

Eskişehir Yolu 7. K m . 06530 Ankara 
(Tel. 90-312-284 28 63, Fax: 90-312-284 28 65 

23732/2/1-1 
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DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : 

T.C. Sanayii ve Ticaret Bakanlığı, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası 
•(IBRD) ndan aldığı krediden, Proje kapsamında, proje etki değerleme hizmeti 
satın alacaktır. 

Etki değerleme aktiviteleri; (a) bu proje kapsamında olan ve kapsamda 
olmayan bazı Ticaret Borsalarında gelişen ticarete, (b) proje kapsamındaki Ticaret 
Borsalarının etki alanında oluşan ticarete, (c) kapsamdaki Ticaret Borsaları 
arasındaki pazar entegrasyonu ve fiyat oluşumuna ilişkin performans 
göstergelerini kapsayacaktır. Temel oluşturacak ilk çalışma, projenin uygulanmaya 
başlamasını müteakiben yapılacaktır. Danışmanlık hizmeti verecek kurum veya 
kuruluş, hükümet politikalarının projenin gelişimi üzerindeki etkilerini 
değerlendirebilecek analitik kapasiteye, Türkiye ve dünyada ürün borsacılığı 
konusunda tecrübeli elemanlara ve kamuoyu araştırmalarını koordine edebilecek 
kabiliyete sahip olacaktır. 

T.C. Sanayii ve Ticaret Bakanlığı, bu konuda kendisini yeterli gören 
kurumları, istenen hizmeti vermek üzere başvurmaya davet eder. İlgilenen 
kurumlar, başvurularında istene hizmeti verebileceklerini gösterir bilgi ve belgeleri 
(broşürler, benzer şartlardaki tecrübe ve görevlendirmelerin tanımı, konuya uygun 
bilgi ve beceriye sahip personelin mevcudiyeti, v.b. ) temin etmekle yükümlüdür. 
Kurumlar, yeterliliklerini güçlendirmek için birlikte başvuruda bulunabilirler. 

Danışman kurumun seçimi, Dünya Bankasının, Guidelines: Selection and 
Employment of Consultants by World Bank Borrowers, January 1997, kurallarına 
göre yapılacaktır. 

İlgilenen kurumlar, detaylı bilgileri aşağıda verilen adresten iş günlerinde 
saat 8.30 ile 17.00 arasında temin edebilirler. Başvuruların aşağıdaki adrese en geç 
25 Eylül 1998 tarihi, saat 17.00 ye kadar yapılması gerekmektedir. 

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
İç Ticaret Genel Müdürlüğü 

Eskişehir Yolu 7. K m . 06530 Ankara 
(Tel. 90-312-284 28 63, Fax: 90-312-284 28 65 

23732/3/1-1 
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REPUBLIC OF TURKEY 
AGRICULTURAL COMMODITY MARKET DEVELOPMENT PROJECT 

CONSULTING SERVICES 
Expression of Interest 

Ministry of Industry and Trade of the Republic of Turkey has applied for a loan 
from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and 
intends to apply part of the proceeds of this loan to payments under the contract for 
consultancy services required to carry out project impact evaluation within the 
Commodity Market Development Project. Impact evaluation activities will cover 
performance indicators related to (a) trade taking place at exchanges participating 
under this project and for selected exchanges not supported under this operation, 
(b) for off-exchange trade taking place within the catchment area of participating 
exchanges, and (c) in terms of market integration and price convergence between 
participating exchanges. A baseline study will be undertaken during the first months 
of project implementation. The consultant needs to have staff experienced in 
commodity marketing both in Turkey and internationally, with good analytical skills 
and ability to evaluate the impact of government policies on the project's progress as 
well as to coordinate surveys. 

The Ministry of Industry and Trade now invites eligible consultants to indicate 
their interest in providing these services. Interested consultants must provide 
information indicating that they are qualified to perform the services (brochures, 
description of similar assignments, experience in similar conditions, avaliability of 
appropriate skills among staff, etc.). Consultants may associate to enhance their 
qualifications. 

A consultant will be selected in accordance with the procedures set out the 
World Bank's Guiedelines: Selection and Employment of Consultants by World 
Bank Borrowers, January 1997. 

Interested consultants may obtain further information at the address below from 
8.30 A M to 5.00 P M Local Time. 

Expression of interest must be delivered to the address below by September 25, 
1998 at 5.00 P 

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
İç Ticaret Genel Müdürlüğü 

Eskişehir Yolu 7. Km. 06530 Ankara 
(Tel. 90-312-284 28 63, Fax: 90-312-284 28 65 

23732/4/1-1 
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B O R U HATTI İNŞAAT İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve 

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığından: 

İHALE İLANI 

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, önemli bir kısmı Japonya'nın Denizaşırı Ekonomik 

İşbirliği Fonu (OECF) tarafından finanse edilen Büyük İstanbul İçmesuyu Projesi İkinci 

Merhale Projesi - Melen Sistemi kapsamındaki 2. Sözleşme Paketini teşkil eden " Melen 

Terfi Deposu ile Kıncıllı Sırtı Arası Boru Hattı" işini önseçim usulü ile uluslararası ihaleye 

çıkarmıştır. Projenin yeri Melen ile Kıncılh sırtı arasındadır. 

1. İhale Konusu İşler 

Sözleşme Paketi 2'nin Yüklenicisi, birim fiyatlar ve ölçümleme esasına göre, 

aşağıdaki İşleri üstlenecektir. Sözkonusu işlerin uygulama projeleri Müşavir M E L E N 

Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Ortak Girişim Grubu'nca hazırlanacak ve İşler 

bu uygulama projeleri ile ihaleye çıkarılacaktır. 

• belirlenen teslim noktalarından boru nakliyesi 

• boru döşenmesi (hendeğin açılması, yataklaması, doldurulması v.b. tüm işler 

dahil) 

• vana ve diğer fiting malzemelerinin temini, nakliyesi ve döşenmesi 

• özel yapıların, akedüklerin, nehir ve yol geçişlerinin inşası 

• boru hattı servis yolunun inşası 

2. Firmalar önseçime tek başına veya ortak girişim teşkil ederek başvuruda 

bulunabilirler. Ancak aşağıda belirtilen firmalar tek başına veya bir grupla başvuruda 

bulunamazlar. Bulunduktan takdirde yer aldığı tüm grupların önseçim başvurulan 

geçersiz sayılır 

i) OECF satın alma koşullannda katılımı yasaklanan ülkelerin firmaları, 

ii) Tek basma veya bir grupla birden fazla başvuruda bulunan firmalar, 

iii) Müşavir "MELEN Ortak Girişim Grubu"nu teşkil eden firmaların herhangi biri 

ile ortaklık ilişkisi olan firmalar, 

iv) Yukandaki (ii) ve (iii) deki hususlar aynı sermayeyi paylaşan, ortak idare edilen 

veya aynı holding içinde kardeş şirket konumunda olan firmalar için de 

geçerlidir 
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3. Önseçime başvuracak firmalaf başvurulan ile birlikte aşağıdaki bilgi ve belgeleri aynı 

sıra içinde başvuru dosyasına koymalıdır. 

a) Müteahhitlik Karnesi (Sadece Türk firmalardan istenmektedir) 

Önseçime tek başına veya ortak girişimde pilot veya özel ortak olarak başvuracak 

Türk firmalarının en az A grubundan her miktarda müteahhitlik karnesine sahip 

olmaları gerekmektedir. Yapılacak başvurularda, yukarıdaki şarta uygun 

müteahhitlik karnesinin bir suretinin başvuru evrakına eklenerek, karne aslının 

başvuru sırasında DSİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi 

Başkanlığı'ndaki bir yetkiliye gösterilmesi ve bu hususun başvuru evrakına kayıt 

ettirilmesi şarttır. 

b) Önseçim ilanının yayımlandığı yıl itibarı ile başvuru sahibi firmanın veya firmanın 

ortaklarının ait olduğu ülkenin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduklannı 

tevsik eden orijinal belge veya noter tasdikli sureti. Türkçe ve İngilizce dışındaki 

belgelerin noter tasdikli Türkçe veya İngilizce tercümesi eklenecektir. 

c) Firmalar aşağıda yeterlilik için asgari şart olarak açıklanan Benzer İş kapsamında 

(i) ve (ii) maddeleri altında tanımlanan işleri müteahhit sıfatıyla başarılı olarak 

tamamladığına dair işverence verilmiş iş bitirme belgelerinin orijinal nüshalarını 

(fotokopi kabul edilmez) veya noter tasdikli kopyasını başvurusuna eklemek 

mecburiyetindedir. Yurt dışından alınan belgelerin noter tasdiki, firmanın ticaret 

veya sanayi odasına kayıtlı olduğu ülkedeki noterliklerce yapılmış olacaktır. 

Firmanın Taşeron olarak yapmış olduğu işler ve bunlara ait belgeler kabul 

edilmez. Ortak girişimlerde, ortak girişimdeki hissesi en az %15 olan tüm 

ortakların benzer işlerdeki tecrübeleri toplanacak ve yeterlilik için gerekli asgari 

şart ortak girişimce sağlanacaktır. Ortak girişimdeki hissesi %15'in altında 

olan özel ortakların benzer işlerdeki tecrübeleri değerlendirmede dikkate 

alınmayacakur. Türkçe ve İngilizce dışındaki belgelerin noter tasdikli Türkçe veya 

İngilizce tercümesi eklenecektir. 

Benzer İş 

Asgari benzer iş şartlan : 

i) Toplam uzunluğu en az 20 km olan, asgari 1 200 mm çaplı çelik veya çelik 

gömlekli öngerilimli beton veya öngerilimli beton boru hattı inşaatını son 10 yıl 

içinde tek bir taahhüt bünyesinde Yüklenici sıfatıyla tamamlamış (en az geçici 

kabulünün yapılmış olması şarttır) olmak; 

veya 
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Toplam uzunluğu en az 200 km olan, asgari 300 mm çaplı çelik boru hattı 

inşaatını son 10 yıl içinde tek bir taahhüt bünyesinde Yüklenici sıfatıyla 

tamamlamış (en az geçici kabulünün yapılmış olması şarttır) olmak. 

ii) Betonarme betonu (prefabrik beton imalatlar hariç) hacmi asgari 30 000 m 3 

olan hidrolik bir yapı inşaatım (baraj, regülatör, su alma yapısı, su deposu, 

antma tesisi, yerinde dökme beton kaplama su kanalları, yerinde dökme beton 

kaplama su iletim tünelleri) son 10 yıl içinde tek bir taahhüt bünyesinde 

Yüklenici sıfatıyla tamamlamış (en az geçici kabulünün yapılmış olması şarttır) 

olmak. 

Ortak girişim grubu olarak yapılan işlerde, firma pilot ortak ise yapılan işin tamamı, 

firma özel ortak ise yapılan işin %50' si değerlendirmeye alınacaktır. 

d) Önseçime ortak girişim teşkil ederek başvuruda bulunan firma gruplarının pilot 

ortağının ortak girişimdeki hisse oranı % 25'in altında olmayacaktır. Bu duruma 

uygun ortak girişim beyannamesi ortak girişimi oluşturan firmalar tarafından 

imzalanmış olarak verilecektir. 

Pilot ortağın ve özel ortakların her birinin yukarıda belirtilen (i) ve (ii) benzer iş 

şartlarından en az birisini tek başlanna sağlaması gerekmektedir. 

Pilot ortağın ve özel ortakların tamamının yukanda belirtilen (i) ve (ii) benzer iş 

şartlarını müştereken sağlaması gerekmektedir. 

Buna ilave olarak; 

Benzer iş şartlarının yukanda belirtildiği şekilde sağlanması koşuluyla, aşağıda 

belirtilen şartı yerine getin;n firma /firmaların (benzer işi olmasa bile) hisse/hisseleri 

% 25'i aşmama koşuluyla ortak girişimin özel ortağı olmalarına müsade edilecektir. 

- Uluslararası pazara açık herhangi bir ticari alanda ticaret yapıyor olması ve son 

3 yıl içinde yılda en az 150 milyon ABD Dolan veya eşdeğeri satış cirosuna 

sahip (bu husus yıllık onaylı bilançolar ile belgelenecektir) olması 

gerekmektedir. 

e) Mali Durum Bildirimi 

Başvuru sahibinin, Türk veya yabancı bankalarca verilmiş olan ve firmanın kredi 

durumunu gösteren Banka Referans Mektubu'nu vermesi gereklidir. 

- Bu iş için, bu önseçim ilanının yayımlandığı tarih itibariyle, asgari 800 000 000 

JPY (Japon Yeni) veya eşdeğeri T L veya diğer döviz cinsleri kullanılmamış 

nakit kredisi ve 400 000 000 JPY veya eşdeğeri T L veya diğer döviz cinsleri 
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kullanılmamış teminat mektubu kredisine sahip olunması şarttır (yabancı 

bankalardan alman referans mektupları ilgili ülkenin bankacılık mevzuatına 

uygun olabilir, ancak toplam değeri 1 200 000 000 JPY veya eşdeğeri T L 

veya diğer döviz miktarından az olamaz). 

- Döviz cinsi banka referans mektuplarının İşveren'ce kabul edilen Türk veya 

yabancı bankalardan alınması şarttır. 

- Ortak girişim gruplarında, pilot dahil, ortakların referans mektupları toplamının 

asgari 1 200 000 000 JPY olması şarttır. Bu miktarın, ortak girişim grubu 

içinde yer alan firmalarca, en az ortak girişimdeki hisseleri oranında verecekleri 

banka referans mektupları ile tamamlanması şarttır. 

- Banka referans mektupları işbu önseçim ilanının yayımlanma tarihinden sonra 

alınmış olacaktır. 

- Türk bankalarca verilen referans mektupları ilgili bankanın Genel 

Müdüriüğü'nden teyit ettirilecektir. Süresi içinde ulaşmayan teyit 

mektuplarından İşveren sorumlu olmayacaktır. 

- Türk bankalarından alman T L cinsi referans mektupları önseçim ilanının 

yayımlandığı tarihte geçerli T C . Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden 

JPYne çevrilecektir. 

- Yabancı bankalardan alman döviz cinsi referans mektupları (JPY hariç) ilanın 

yayımlandığı tarihte geçerli T C . Merkez Bankası döviz çapraz kurları 

üzerinden JPYne çevrilecektir. 

4. Önseçime ortak girişim grubu olarak katılan firmalann pilot ortağı, teklif verme 

aşamasında da pitot ortak olarak kalacaktır. 

5. Önseçimi kazanan ortak girişim grubundan teklif verme aşamasında herhangi bir 

ortağın (üyenin) ayrılması veya iflası durumunda, ortak girişimce verilen teklif 

geçersiz sayılacaktır. Ortak girişim gruplarında ortakların her birinin hisse oranlan 

teklif verme aşamasında % 5 oranına kadar arttınlıp azaltılabilir. 

6. Firmalar ve ortak girişimler aşağıda belirtilen puanlama esaslanna göre 

değerlendirilecektir. 

B Ö L Ü M ŞART M A K S İ M U M 
D E Ğ E R L E N D İ R M E 

PUANI 
1 Benzer işlerdeki tecrübesi 60 

i Toplam uzunluğu en az 20 km olan, asgari 
1 200 mm çaplı çelik veya çelik gömlekli 
öngerilimli beton veya öngerilimli beton boru 
hattı inşaatım son 10 yıl içinde tek bir taahhüt 
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bünyesinde Yüklenici sıfatıyla tamamlamış 
(en az geçici kabulünün yapılmış olması şarttır) 
olmak; 

veya 

Toplam uzunluğu en az 200 km olan, asgari 300 
mm çaplı çelik boru hattı inşaatım son 10 yıl 
içinde tek bir taahhüt bünyesinde Yüklenici 
sıfatıyla tamamlamış (en az geçici kabulünün 
yapılmış olması şarttır) olmak. 

ii Betonarme betonu (prefabrik beton imalatlar 
hariç) hacmi asgari 30 000 m J olan hidrolik bir 
yapı inşaatını (baraj, regülatör, su alma yapısı, su 
deposu, antma tesisi, yerinde dökme beton 
kaplama su kanalları, yerinde dökme beton 
kaplama su iletim tünelleri) son 10 yıl içinde tek 
bir taahhüt bünyesinde Yüklenici sıfatıyla 
tamamlamış (en az geçici kabulünün yapılmış 
olması şarttır) olmak. 

[ Benzer işler tanımında yer alan (i) ve (ii) 
asgari şartlarım sağlayan bitirilmiş taahhütler 
için 40 puan ve benzer işler tanımında yer alan 
(i) ve (ii) asgari şartlarını sağlayan her İlave 
bitirilmiş taahhütler için ilave 10 puan 

verilecektir.] 

2 Uluslararası Tecrübe 5 

3 Türkiye'deki Tecrübe 5 

4 Teknik Personel 10 

5 Mali Durum 20 
[Banka referans mektupları için asgari şart olan 

1 200 000 000 JPY için 15 puan, her ilave tam 
kat için 1 puan verilir. Ara değerler için 
enterpolasyon yapılır. ] 

7. Yukarıda belirtilen şartlar önseçim için gerekli asgari şartlardır, ve Başvuran'm yeterli 

olabilmesi için bu şartlan yerine getirmekle birlikte en az 75 puan alması 

gerekmektedir. Bu önseçimde istenen bilgi ve belgelerin incelenmesi sırasında 

tereddüt hasıl olursa, İdare (İşveren) başvuru sahibinden açıklayıcı ek bilgi ve belge 

isteme hakkına sahiptir. 

8. Bu iş 2886 saydı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. 
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9. Önseçim için başvuruda bulunmak isteyen firmalar, önseçim için öngörülen kriter ve 

şartlan ihtiva eden önseçim başvuru dosyasını 24.08.1998 tarihinden itibaren en geç 

23.09.1998 günü saat 17:00'ye kadar 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 

D Blok , Kat 4 

Yücetepe/Ankara - T Ü R K İ Y E 

adresinden, aynı adresteki D S İ Saymanlığına yatınlacak 50 000 000 TLl ık ( K D V 

dahil) makbuz karşılığında temin edecekler ve önseçim dosyasını dikkatlice 

okuduktan sonra yazılı talimatlar doğrultusunda hareket edeceklerdir. 

10. Yukarıdaki şartlan sağlayan istekli firmalar önseçime katılmak istediklerine dair 

dilekçeleri ile birlikte gerekli tüm dokümanlan 3 takım halinde (1 orijinal + 2 kopya) 

Türkçe ve İngilizce olarak en geç 30.09.1998 günü saat 17:00ye kadar yukanda 

belirtilen adrese teslim etmek suretiyle başvuruda bulunabileceklerdir. 

11. Posta, özel kurye veya teslimatta meydana gelen gecikmelerden D S İ sorumluluk 

kabul etmeyeceği gibi, teleks ve telefaks ile yapılan başvurular da kabul 

edilmeyecektir. 

R E P U B L I C O F TÜRKİYE 
MINISTRY O F E N E R G Y A N D N A T U R A L R E S O U R C E S 

G E N E R A L D I R E C T O R A T E O F S T A T E H Y D R A U L I C W O R K S 

Department of W a t e r Supply and Sewerage 

T E N D F 1 N O T I C E 

The General Directorate o f State Hydraulic Works (DSİ) invites applications for the 

prequalification to international tender for the Services of Contract Package 2, comprising 

"Pipeline Between Melen Header Tank and Kincilh Village Ridge" within the scope of 

Greater İstanbul Water Supply Second Stage Project - Melen System which will be largely 

financed by the Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) o f Japan. The location of 

the Works is between Melen and Kinci lh ridge. 

1. Scope of Work 

The Contractor for Contract Package 2 shall undertake the Works listed below, on 

unit prices and measurement basis. Detail design drawings o f the Works shall be 

prepared by the Consultant M E L E N Engineering and Consulting Services Joint 

Venture and the Works shall be tendered with these detail design drawings. 
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• pipe transportation from specified delivery points 

• pipe installation/including aü civil works such as trenching, bedding, 

backfilling etc.) 

• supply, transportation and installation of valves and other fittings 

• construction of special structures, aqueducts, river and road crossings etc. 

• construction of pipeline service roads 

2. Firms may apply for prequalification individually or in a group of firms by forming a 

joint-venture. However a firm as described below is not permitted to apply 

individually or in a joint venture. If it does so, then the application of all groups with 

which it submits an application will be considered invalid. 

i) Firms of countries which are prohibited under the procurement rules of OECF, 

ii) Firms applying individually or in a joint venture more than once, 

iii) Firms involved in joint ventures with any of the firms of Consultant "Melen Joint 

Venture Group", 

iv) Conditions of (ii) and (iii) above are also applicable to firms sharing the same 

capital (parent or associate company), managed together or in affiliate status in a 

holding company, 

3. The firms wishing to apply for prequalification shall submit the following information 

and documents in an application file in the following order. 

a) Contractor's Licence (Required only from Turkish firms 

Turkish firms applying for prequalification individually, or a leading partner or as 

a private partner of a joint venture shall have a Contractor's Licence of Class A 

with unlimited value. A copy of the Contractor's Licence fulfilling the above 

condition shall be put in the prequalification application and the original of the 

Licence shall be shown to a representative in DSİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve 

Kanalizasyon Dairesi, which shall be recorded in the application document. 

b) The original certificate or notary certified copy which confirms the registration of 

the firms or partners of the firms to the Chamber of Commerce and/or Industry of 

the country they belong, issued for the year of this prequalification 

announcement. The certificates other than English or Turkish shall be submitted 

together with their notarised English or Turkish translation. 
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c) For the firms who have completed the works as contractors specified in Clause 

(i) and (ii) of the Similar Works below, as the minimum requirements for 

prequalification, the original (photocopy is not accepted) or notary certified copy 

of the work completion certificates. For the certificates issued abroad, the notary 

approval shall be made by the notaries of the country where the firm is registered 

to the Chamber of Commerce or Industry. The certificates for such works which 

were carried out by the firm as a subcontractor will not be accepted. In joint 

ventures, experience in similar works of the partners of the joint venture having a 

share not less than 15% will be added and the minimum requirements for 

prequalification shall be fulfilled by the joint venture. The experiences in similar 

works of the private partners having a share less than 15% in the joint venture 

shall not be considered in the evaluation. The certificates other than English and 

Turkish shall be submitted together with their notarised English or Turkish 

translation. 

Similar Works 

Minimum requirements for similar works are: 

(i) Completion (at least provisional acceptance should have been granted) of the 

construction of a pipeline minimum 20 km in length, consisting of steel pipes 

or steel cylinder prestressed concrete pipes or prestressed concrete pipes of 

minimum 1 200 mm diameter, during last 10 years, as Contractor, in a single 

contract; 

or, 

Completion (at least provisional acceptance should have been granted) of a 

steel pipeline with minimum 300 mm diameter and minimum 200 km. in 

length, during last 10 years, as Contractor, in a single contract. 

(ii) Completion (at least provisional acceptance should have been granted) of the 

construction of an hydraulic structure (dam, diversion wier, water intake 

structure, water tank, treatment plant, cast in-situ concrete lined water canals 

and cast in-situ concrete lined water tunnels) with minimum 30 000 m 3 of 

reinforced concrete (excluding prefabricated concrete elements) volume, 

during last 10 years, as Contractor, in a single contract. 

For the contracts undertaken as joint venture, if the firm is the leading partner, as 

a single contract the works as a whole will be taken in evaluation, otherwise, if 

the firm is a private partner in the joint venture, 50% of the works will be taken 

in evaluation. 
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d) The share o f the leading partner in a joint venture shall not be less than 25%. The 

joint venture declaration signed by all firms of the joint venture confirming this 

situation shall be submitted. 

The leadig partner and each o f the private partners shall individually fulfill at 

least one o f the requirements o f similar works (i) and (ii) above. 

The leading partner and all o f the private partners shall jointly fulfill the 

requirements o f similar works (i) and (ii) above. 

A s additional to this; 

O n condition that the requirements o f similar works are fulfilled as required 

above, the firm/firms (although having no experience in similar works) satisfying 

the requirement given below wil l be permitted to be a private partner o f a joint 

venture, provided that their combined share(s) shall not exceed 25%. 

- B e trading in an area open to the international market, and have a minimum 

annual turnover o f 150 million U S Dollars or equivalent (shall be certified by 

approved annual accounts ) for the last 3 years. 

e) Financial Statement 

The firms shall give Bank References (Bank Letters stating the credit status o f the 

Firm) which are issued by Turkish or foreign banks. 

- For this Work the minimum unused overdraft or currency advance (cash) 

credit requirement is JPY(Japanese Yen) 800 000 000 or the equivalent 

amount in T L or other foreign currencies and unused guarantees (for bonds) 

credit requirement is J P Y 400 000 000 or the equivalent amount in T L or 

other foreign currencies as o f the date o f the announcement for this 

prequalification notice (the bank references issued by foreign banks may be in 

accordance with the banking rules o f the issuing country, but in this case the 

total value of the references shall not be less than J P Y 1 200 000 000 or the 

equivalent amount in T L or other foreign currencies). 

- Bank references in foreign currency should be issued by Turkish or foreign 

banks accepted by the Owner. 

- In joint ventures, the total o f the bank references o f all partners including the 

leading partner shall be a minimum of J P Y 1 200 000 000. This amount shall 

be fulfilled by the firms o f the joint venture by the issue o f bank references in a 

minimum amount proportional to the share of the firms in the joint venture. 
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- Bank references must be issued after the date of the announcement of the 

prequalification notice. 

- Bank references issued by Turkish banks must be confirmed by the General 

Directorate of the issuing bank. For confirmation letters which do not arrive 

on time, the Owner will assume no responsibility. 

- Bank references in T L issued by Turkish banks will be converted to J P Y using 

the currency buying rate of the Central Bank of Türkiye on the date of 

announcement of the prequalification notice. 

- Bank references in foreign currency (except J P Y ) issued by foreign banks will 

be converted to J P Y using the currency exchange rates o f the Central Bank of 

Türkiye on the date of announcement o f the prequalification notice. 

4. The leading partner of the joint ventures applying for prequalification shall remain 

the leading partner during the tender stage. 

5. I f a partner subsequently leaves a prequalified joint venture or becomes bankrupt 

during tender preparation stage, the tender submitted by the remaining partners will 

be invalid. The shares of individual partners in a joint venture group may be 

increased or decreased by up to 5 % during tendering stage. 

6. The firms or joint ventures will be evaluated on the following points basis: 

M A X I M U M 
SECTION REQUIREMENT EVALUATION 

POINTS 

1 Experience in similar works 60 

i Completion (at least provisional acceptance should 
have been granted) o f the construction o f a pipeline 
minimum 20 km in length, consisting o f steel pipes or 
steel cylinder prestressed concrete pipes or prestressed 
concrete pipes of minimum 1 200 mm diameter, during 
last 10 years, as Contractor, in a single contract; 

or, 

Completion (at least provisional acceptance should 
have been granted) of a steel pipeline with minimum 
300 mm diameter and minimum 200 km. in length, 
during last 10 years, as Contractor, in a single contract. 

ii Completion (at least provisional acceptance should 
have been granted) of the construction of an hydraulic 
structure (dam, diversion wier, water intake structure, 
water tank, treatment plant, cast in-situ concrete lined 
water canals and cast in-situ concrete lined water 
tunnels) with minimum 30 000 m 3 of reinforced 
concrete (excluding prefabricated concrete elements) 
volume, during last 10 years, as Contractor, in a single 
contract. 
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[40 points for the completed contracts fulfilUng the 
minimum requirements (i) and (ii) described in the 
similar works and additional 10 points for each 
additional completed contracts fulfilling the minimum 
requirements of (i) and (ii)] 

2 International experience 5 

3 Experience in Türkiye 5 

4 Technical personnel 10 

5 Financial status 20 
[ For the bank reference letters 15 points for minimum 
condition JPY 1 200 000 000, and 1 point for each 
additional full minimum condition shall be given. 
Interim values shall be interpolated. ] 

7. The conditions specified above are the minimum requirements for prequalification 

and fulfilment of these, together with an evaluation of at least 75 points, shall entitle 

the Applicant to be prequalified. In case of need for farther clarification during the 

examination of the information and certificates required under this prequalification, 

the Owner has the right to request supplementary information and documents from 

the Applicants. 

8. This tender is not subject to the conditions of State Tender Law No. 2886. 

9. The eligible applicants should obtain the Prequalification Documents, covering the 

criteria and conditions for prequalification, starting from 24.08.1998 until 

23,09.1998 before 17:00 hours from 

DSİ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 

D Blok, Kat 4 

Yücetepe/ANKARA - TÜRKİYE 

The prequalification document is available for T L 50 000 000 (including V A T ) from 

the above address upon the submission of the receipt of this amount obtained from 

the DSİ Accounting Office at the same address. The Applicants should read the 

prequalification information carefully and should act as required in the instructions. 

10. The firms fulfilling the above conditions should apply in writing together with the 

required documents in Turkish and in English (1 original + 2 copies) in 3 separate 

packages to the above address at the latest 17.00 hours on 30.09.1998. 

11. DSİ shall not assume any responsibility for delays in mail, private carriers or other 

deliveries and shall not accept any application made by telex or telefax 

23421/İ-1 



GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 
Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdür lüğünden: 

Parsel Muh.Bedeli G.Teminatı 
İli İlçesi Mahallesi Pafta Ada İfrazen Cinsi M2 TL. TL. İhale Gün ve Saati 

Mardin Nusaybin Kışla 12 378 11/A 

11/B 
İ l / C 

Sulu 
Tarla 

40.365 

32.725 
19.257 

36.328.500.000 

29.452.500.000 
17.331.300.000 

1.090.000.000 

884.000.000 
520.000.000 

7/9/1998 P.Tesi 10.00 

" 10.30 
" 11.00 

Yukarıda müfredatı belirtilen taşınmazlar ifrazen 2886 sayılı Yasanın 45. maddesine istinaden açık teklif usulüyle satış ihaleleri yapılacaktır. İlanda 
belirtilen ihale günü saat: 10.00'dan itibaren sırasıyla yapılacaktır. 

1 - Mezkûr taşınmazların ihalesi Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında yapılacaktır. 
2 - İhaleye katılacak isteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için, 
a- Resimli ikametgah senedi, 
b- Nüfus Cüzdan Örneği, 
c- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 
d- Şirket olarak katılacakların Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgesi, 
3 - İhale, ilan ve v.s. tüm masraflar taliplilere aittir. 
4 - Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
5 - İhaleye ait şartname hergün mesai dahilinde Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü Emlak Servisinde görülebilecektir. 
6 - İdare, uygun bedeli tesbitte ve ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. 23376/1-1 

MATBAA MAKİNALARI SATILACAKTIR 
Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
Tahmini bedeli 1.100.000.000 - TL. Geçici Teminatı 33.000.000- TL. olan 98-2537-11 sipariş numaralı 4 adet matbaa makinasının satışı 2886 sayı

lı Kanunun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile artırmaya konulmuştur. 
İhale 9/9/1998 günü saat 15.00'de Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğü Yücetepe/ANKARA (A Blok 7. Kat 711 No.lu ihale 

oda)'da toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır. 
İşin Şartnamesi; sipariş numarası ve konusu belirtilen unvanlı dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğü (A Blok 7. Kat 

705 No.lu Oda)'nden 2.000.000 - TL. bedelle alınabileceği gibi aynı yerde ücretsiz de görülebilir. Ancak posta ile şartname gönderilmez. 
İstekliler, Artırma Şartnamesine göre hazırlayacakları Teklif Mektuplarını 9/9/1998 günü saat 14.30'a kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu 

Başkanlığı'na vereceklerdir. 
Teklifin P.T.T. vasıtası ile gönderilmesi halinde vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 
Duyurulur. 23420/1-1 



MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığından : 
1 - Aşağıda cinsi, miktarı ve tahmini bedeli yazılı (7) kalem malzeme 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif 

Usulü ile satın alınacaktır. 
2 - İhale ile i lgil i İdari ve Teknik Şartnameler M.E.B. Merkez Saymanlığı'na (S.S.K. İşhanı Kat: 11 Kızılay/ANKARA adresinde) her kalem için 

yatırılacak 2.000.000 - TL.'lık şartname bedeli karşılığında alınacak makbuzla, M.E.B. Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı Satın Alma Şubesi 
Müdürlüğünden (M.E.B. BEŞEVLER KAMPUSU D BLOK KAT 2 BEŞEVLER/ANKARA adresinden) temin edilebüecektir. Alınan makbuzda yatırılan 
paranın şartname bedeli olduğu belirtilecektir. Şartnameler, istenildiğinde aynı adreste ücretsiz olarak da görülebilecektir. 

3 - İhaleye katılacak istekliler, bu ilanın 10. maddesinde belirtilen malzeme için tahmini bedel tutarının % 3'ü (yüzde üç) oranında ayn ayn geçici 
teminat vereceklerdir. Banka teminat mektubu dışındaki teminatlar; Bakanlığımız Merkez Saymanlığı'na yatmlacaktır. 

4 - Teklif mektupları her kalem için ayn ayn hazırlanacak ve dış zarfın üzerine teklifin hangi malzemeye ait olduğu açıkça yazılacaktır. 
5 - İstekliler, teklif mektuplannı ihalenin yapılacağı gün, sabah ihalelerinde en geç saat 10.00'a kadar, öğleden sonra yapılacak ihalelerde saat 

14.00'e kadar sıra alındı numaralan karşılığında, Eğitim Araçlan ve Donatım Dairesi Başkanlığı Satın Alma Şubesi Müdürlüğü'ne teslim edeceklerdir. 
6 - Telefon, telgraf, telex ve faks ile yapılan teklifler kabul edilmeyecek, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
7 - Şartnameler posta ile gönderilmez. 
8 - İsteklilerde, idari şartnamenin 3. ve 29. maddelerinde yazüı, şartlar ve belgeler aranacaktır. 
9 - İhale; Eğitim Araçlan ve Donatım Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda (M.E.B. Beşevler Kampusu D Blok BEŞEVLER/ANKARA adresinde), 

bu ilanın 10. maddesinde yazılı tarih ve saatte istekliler huzurunda yapılacaktır. 
10 - Satın alınacak malzemeye ait bilgiler; 

Sıra Miktan Birim Fiyat Tahmini Bedel Geçici Teminat İhalenin 
No Malzemenin Cinsi (Adet) (TL.) (TL.) (%3) Tarihi Saati 

1 Hafızalı Elektronik Yazı Makinesi 1.300 52.000.000 67.600.000.000 2.028.000.000 4/9/1998 10.30 
2 Hafızasız Elektkonik Yazı Makinesi 2.000 28.500.000 57.000.000.000 1.710.000.000 4/9/1998 11.30 
3 Üniversal Freze Tezgahı 8 3.700.000.000 29.600.000.000 888.000.000 8/9/1998 10.30 
4 Vargel Tezgahı 20 1.900.000.000 38.000.000.000 1.140.000.000 8/9/1998 11.30 
5 Triko Örgü Makinesi 350 345.000.000 120.750.000.000 3.622.500.000 8/9/1998 14.30 
6 Remayöz Makinesi 35 890.000.000 31.150.000.000 934.500.000 8/9/1998 15.15 

7 Mini Buhar Kazanlı Ütü 125 120.000.000 15.000.000.000 450.000.000 8/9/1998 16.00 
23731/1-1 



ŞEBEKE TEVZİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 

TEDAŞ Mardin Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 

Müessesemize bağlı Nusaybin, Midyat ve Derik İlçelerimizin kısmı AG+OG şebeke tevzi işleri yapılacaktır. 

1 - Aşağıda grup nosu, İli, İlçesi, işin adı, ihale keşif bedeli, karne grubu, geçici teminatı, iş bitim süresi ve şartname bedeli yazılı işleri kapalı zarf 

teklif almak sureti ile ihale edilecektir. 

Grup No İli İlçesi İşin Adı 

Keşif Bedeli 

(TL.) 

Geçici Tem. 

Karne G. (TL.) 

Şart.Bed. 

İş Bit imi (TL.) 

A.G.H.1/4B 725.000.000 31/12/1998 7.500.000 

A.G.H.1/4B 700.000.000 31/12/1998 7.500.000 

98.47-15 Mardin Nusaybin Merkez Kısmı AG+OG 14.465.434.800 

98.47-16 Mardin Midyat-Derik Merkez kısmı AG+OG 13.886.358.200 

2 - Firmalar yeterlilik aldıkları ik i gruba katılabilecekler, ancak bur grup iş alabileceklerdir. 

3 - İhaleye katılmak için firmalar katılacağı grubun ihale evrakını almak zorunda olup, her ihale grubu için ayn ayn teklif vereceklerdir. 

4 - İhaleye katılma belgesi almak isteyen firmalar 1998 yüı teklif isteme şartnamesini TEDAŞ Mardin EDM. Makina İkmal ve Satın Alma Müdür

lüğü Yeniyol Üzeri No. 93 adresinden bedeli mukabilinde temin edebileceklerdir. Tlf. 0482-2123475-76 Fax: 2123613 

5 - İhaleye katılmak için ihale katılma belgesini almak isteyen firmalar şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte 8/9/1998 Salı günü saat 17.30'a 

kadar Müessesemiz Muhaberat Servisine dosyalannı teslim edeceklerdir. 

6 - İhaleye katılmak isteyen firmalar teklif isteme şartnamesinde yazılı bilgi ve belgeleri örnek formlara göre dolduracak tam ve eksiksiz verecek

lerdir. 

7 - Teklifler en geç 16/9/1998 günü saat 12.00'ye kadar aynı adresteki Müessesemiz muhaberat servisine teslim edilecek ve teklifler aynı gün saat 

14.00'de Müessesemiz ihale toplantı salonunda iştirakçilerin huzurunda alenen açılacaktır. 

8 - Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine kısmen veya tamamen verip vermemekte 

serbesttir. 23011/2-1 
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7.250 K G . YOĞURT İLE 1.125 K G . SÜT A L I N A C A K T I R 
TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından : 
1 - Bölgemize bağlı Behiçbey iaşe Merkezinin ihtiyacı olan 7.250 kg. yoğurt ile 1.125 

kg. süt 3 aylık olarak kapalı zarf teklif alma eksiltme usulü ile alınacaktır. 
2 - Opsiyon 30 günden aşağı olmayacaktır. 
3 - Geçici teminat teklif edilen toplam bedelin % 3'ü olarak alınacaktır. 
4 - Yoğurt ve süt şartnamesi Mal i işler Müdürlüğümüzden 3.000.000 - TL . ( K D V Dahil) 

bedelle temin edilebilir şartname almayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 
5 - İhale 7/9/1998 günü saat 14.00 de Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığı 

Gar/Ankara adresinde yapılacaktır. 
6 - Teklif mektupları en geç ihale saatine kadar komisyona verilmiş olacaktır. Postadaki 

gecikmeler kabul edilmez. 
7 - T C D D 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 

kısmen yapmakta dilediği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 23534/1-1 • 
TAŞINMAZ (ARSA) SATILACAKTIR 

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından : 
i l i : istanbul, ilçesi: Bakırköy, Mevki: Ataköy 6. Mah., Ada/Parsel No: 59/3, Yüzölçümü: 

214.160 m2, Kullanma Şekli: Konut Yerel Çarşı, Okul, Çocuk Bahçesi, Spor ve Oyun Alanı, Mu
hammen Bedel: 30.525.000.000.000 - TL.+4.578.750.0O0.0O0 - TL . (KDV), Geçici Teminat tu
tan: 915.750.000.000,- T L . 

1 - T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, yukarıda yer alan arsasının tamamı
nı kapalı teklif usulü ile satmayı kararlaştırmıştır. 

2 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihalede istenen belgeler şartnamede belirtilmiş olup, şartna
me İdare'mizin Bilkent Plaza B l Blok Bilkent-Ankara adresinden 100.000.000 - TL . karşılığı te
min edilebilir. 

3 - İsteklilerin yukarıda belirtilen tutarda, gayrikabiliriicu, kayıtsız şartsız, ilk etapta ödeme 
taahhüdünü içeren limit içi banka teminat mektubunu, geçerli teminat akçesini, Hazine Bonosunu ve
ya Devlet Tahvili ile şartnamede belirtilen diğer belgeleri, teklifleri ile birlikte İdare'ye teslim etmele
ri gerekmektedir. Teklif verme süresi 4 Eylül 1998 saat 12.00'ye kadardır. Teklifler 4 Eylül 1998 tari
hinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 4. Kat İhale Komisyonu Salonunda Saat 14.00'de açılacaktır. 

4 - T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na 
tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, gerektiğinde teklif verme süresini 
uzatmakta serbesttir. a , 23721/1-1 

Çeşitli İ lânlar 
Muğla Üniversitesi Rektörlüğünden : 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 Sayılı Kanun'un ilgüi hükümleri 

ve 4/6/1996 tarihli Üniversitemiz Senatosunun 60/1 sayılı kararında belirlenen kriterler doğrul
tusunda öğretim elemanı alınacaktır. 

a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalını belirtir 
dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişlerini, Doçentlik belgesi ile büimsel çalışma ve yayınlarını 
kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığı'na; 

b) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvurdukları Anabilim Dalını 
belirtir dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 
4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığı'"na müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Not : 1 - İlgili kadrolara müracaat edeceklerin belirtilen kadro derecelerine atanabilme 
yeterliğine sahip olmaları gerekmektedir, j 

2 - Müracaatlar üanm yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak 
ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Teknik Eğitim Fakültesi Unvanı Adedi Drc 
Mob.Dek.Eğt./Ağaç Mal.Eğt. Profesör 1 1 
Fethiye M.Y.O. 
Seracılık ve Süs Bitkileri Yet. Doçent 1 2 

, • 23531/1-1 
Altındağ Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğünden : 
Aşağıda ada ve parsel numaralan yazılı gayrimenkullere ait imar planı Müdürlüğümüz ilan 

tahtasına asılmıştır. 
İlanen ilgililere duyurulur. 
A D A P A R S E L 
22452 1 
22453 1 23007/1-1 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 24-08-1998 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

1- ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP ISKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE 
ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR. 
(TiDEVLET İÇ BORÇLANMA TAHVİLİ, B:HAZİNE BONOSU) 
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER 

TARİHİ TANIM GÜN SAYISI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

18-11-1998 3BS 86 84.029 
02-09-1998 6BS 9 96.069 
23-09-1998 6BS 30 94.050 
30-09-1998 6BS 37 91.445 
02-12-1998 6BS 100 81.049 
06-01-1999 6BS 135 75.693 
03-02-1999 6BS 163 71.316 
04-11-1998 BBS 72 8 4 . 9 9 3 

14-09-1998 9BS 23 9 2 . 2 6 6 

16-12-1998 9BS 1 1 4 79.630 
27-01-1999 9BS 156 71.620 
17-02-1999 9BS 177 6 8 . 7 3 4 

10-03-1999 9BS 198 6 5 . 9 3 9 

14-04-1999 9BS 233 61.614 
12-05-1999 9BS 261 5 8 . 1 0 0 

17-02-1999 11BS 177 6 9 . 9 0 9 

22-04-1999 11BS 2 4 1 6 0 . 6 3 0 

16-09 1İ998 12TS 2 3 88.702 
18-11-1998 12TS 8 6 82.065 
2B-11-1998 12TS 93 80.92« 
17-03-1999 12TS 205 66.002 
23-03-1999 12TS 2 1 1 64.357 
07-04-1999 12TS 226 62.895 
05-05-1999 12TS 2 5 * 59.513 
12-05-1999 12TS 261 57.776 
02-06-1999 12TS 2 8 2 56.370 
16-06-1999 12TS 296 5Î.943 
28-07-1999 12TS 3 3 3 4 9 . 9 8 9 

HALKA ARZ YÖNTEMİ İLE SATILAN BONO VE TAHVİLLER 

VADE 
TARİHİ 

06-08-1999 
06-08-1999 
06-08-1999 

TANIM 

12H1 
12H1A 
12H1K 

K U P O N 

F A İ Z ORANI 

T Ü F E » 2 0 

TÜFE * 2 0 
TÜFE*20 

KUPON D A H İ L B U G Ü N K Ü DEĞER 
( 1 0 5 . 0 0 0 . - T L Ü Z E R İ N D E N ) 

95.637 
50.785 
44.852 

2- VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLMAYAN FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER 
ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP ISKONTOLU OLARAK ALINAN 
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE VADE TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER ALAN BİR 
SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR. 

3- TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLERİ 
AŞAĞIDADIR. (BU KIYMETLER, KAMU KURUMLARININ YAPACAKLARI İHALE VE SÖZLEŞ
MELERDE VE HAZİNE'CE SATILAN MİLLİ EMLAK BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE 
NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL EDİLİR.) 
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 

TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

01-07-1999 60T12-D 7.67 105.691 
30-10-1998 12T-OZ TEFE 143.438 
06-11-1998 12T-OZ TEFE 1*1.480 
26-11-1998 12T-OZ TEFE 135.958 
29-12-1998 12T-0Z TEFE 127.160 
30-12-1998 12T-OZ TEFE 126.904 
01-01-1999 12T-OZ TEFE 130.085 
22-01-1999 12T1 TÜFES1B.90 143.564 
22-01-1999 12T1A TÜFE*18.90 74.472 
22-01-1999 12T1K TÜFEK18.90 69.092 
15-02-1999 12T-OZ TEFE 118.671 
24-02-1999 12T1 TÜFE*30.95 143.365 
24-02-1999 12T1A TÜFE*30.95 69.630 
24-02-1999 12T1K TÜFE»30.95 73.735 
26-02-1999 12T-OZ TEFE 116.050 
05-03-1999 24T4 TÜFE«25 120.632 
18-03-1999 12T-OZ TEFE 111.457 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI"NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA Z4-08-1998 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

24-03-1999 12T-0Z TEFE 110.121 
25-03-1999 12T-0Z TEFE 109.898 
25-03-1999 12T1 TÜFE*24 127.430 
25-03-1999 12T1A TÜFE*24 65.673 
25-03-1999 12T1K TÜFE*24 61.757 
02-04-1999 24T4 TÜFE*24 113.986 
08-04-1999 12T-OZ TEFE 106.871 " 
09-04-1999 1ZT-0Z TEFE 106.659 
09-04-1999 24T4 TÜFE*22 111.138 
21-04-1999 12T1 TÜFE*19 115.575 
21-04-1999 12T1A TÜFE*19 62.238 
21-04-1999 1ZT1K TÜFEK19 53.337 
24-04-1999 12T-0Z TEFE 103.538 
25-04-1999 İZT-OZ TEFE 103.333 
02-05-1999 24T4 TÜFE*22 105.959 
06-05-1999 12T-0Z TEFE 101.127 
07-05-1999 24T4 TÜFE»25 105.948 
14-05-1999 24T4 TÜFE*29.95 107.221 
26-05-1999 12T1 TÜFE*23 110.469 
26-05-1999 12T1A TÜFE*23 58.128 
26-05-1999 12T1K TÜFE*23 52.341 
31-05-1999 12T-OZ TEFE 96.344 
03-06-1999 12T-OZ TEFE 95.789 
04-06-1999 24T4 TÜFE*32 126.966 
05-06-1999 12T-0Z TEFE 95.424 
16-06-1999 12T1 TÜFE*25 108.197 
16-06-1999 1ZT1A TÜFE*25 55.839 
16-06-1999 12T1K TÜFE«25 52.358 
18-06-1999 24T4 TÜFE*32 123.552 
03-07-1999 12T-0Z TEFE 90.497 
11-07-1999 60T-0Z TEFE+6 94.885 
28-07-1999 12T1 TÜFE*23 99.511 
28-07-1999 12T1A TÜFE*23 51.628 
28-07-1999 12T1K TÜFE«23 47.883 
18-08-1999 12T1 TÜFE*30 101.227 
18-08-1999 12T1A TÜFE»30 49.692 
18-08-1999 12T1K TÜFEKSO 51.535 
20-08-1999 12T-OZ TEFE 82.858 
26-11-1999 24T4 TÜFE*26 126.062 
24-12-1999 23T4 TUFE»3Z 131.160 
24-12-1999 24T4 TÜFE*32 124.608 
01-01-2000 60T-0Z TEFE+6 128'. 700 
11-01-2000 60T-OZ TEFE+6 126.162 
31-03-2000 24T-OZ TEFE 97.317 
07-04-2000 60T-OZ TEFE»1.15 110.876 
01-01-2001 60T-OZ TEFE+6 123.883 
11-01-2001 60T-OZ TEFE+6 121.438 
01-01-2002 60T-OZ TEFE+6 106.722 
11-01-2002 60T-OZ TEFE+6 104.616 
08-07-2002 60T-OZ TEFE 68.583 
09-07-2002 60T-OZ TEFE+6 73.616 
11-12-2002 60T-OZ TEFE 101.539 
16-12-2002 60T-OZ TEFE+6 108.512 
31-12-2002 60T-OZ TEFE+6 112.983 
01-01-2003 60T-0Z TEFE+6 112.758 
11-01-2003 60T-OZ TEFE+6 110.531 
08-07-2003 60T-OZ TEFE 72.180 
09-07-2003 60T-OZ TEFE+6 77.776 
07-04-2005 120T-OZ TEFE«1.15 104.782 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET IÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 24-08-1998 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

T.C. BAŞBAKANLIK> HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ 
EDİLEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ 

VADE 
TARİHİ 

25-09-1999 
15-11-1999 

TANIM 

36T201 
36T201 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 ABD DOLARI KARŞILIĞI) 

285.108 
281.893 

VADE 
TARİHİ 

18-12-1998 
23-12-1998 
15-02-1999 
18-11-1999 

TANIM 

6B16 
6B16 
6B16 
36T216 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 ALMAN MARKI KARŞILIĞI) 

154.227 
154.125 
153.021 
155.449 

VADE 
TARİHİ 

13-10-1998 

TANIM 

6B17 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 FRANSIZ FRANGI KARŞILIĞI) 

46.305 

VADE 
TARİHİ 

14-10-1998 

TANIM 

6B18 . 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 HOLLANDA FLORİNİ KARŞILIĞI) 

137.573 

-T.C. BAŞBAKANLIK, KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ BAŞKANLIĞINCA İHRAÇ 
EDİLEN GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ 

OTOYOL SENETLERİ 

VADE 
TARİHİ TANIM 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 ABD DOLARI KARŞILIĞI) 

01-09-1998 OG 274.981 
30-09-1998 OG 273.476 
01-11-1998 OG 271.834 
31-01-1999 OG 267.272 
01-03-1999 OG 265.849 
31-03-1999 OG 264.394 
01-05-1999 OG 262.907 
01-09-1999 OG 257.155 
30-09-1999 OG 255.788 
31-03-2000 OG 247.329 

b- T.C. BAŞBAKANLIK, ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINCA 
İHRAÇ EDİLEN ÖZELLEŞTİRME TAHVİLLERİ 

VADE 
TARİHİ 

12-10-1998 
16- 12-1998 
12-10-1999 
17- 02-2000 

TANIM 

120T-D 
120T-D 
240T-D 
240T-D 

KUPON 
FAİZ ORANI 

86.60 
86.07 
86.60 
85.05 

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
(100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

174.974 
159.187 
174.974 
143.806 

7- YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN DEVLET İÇ BORÇLANMA 
SENETLERİ NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden : 

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve işlet
memiz adına satışı yapılan eserlere ait satış ilanı 12 Ağustos 1998 tarih ve 23431 
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