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M U T A B A K A T Z A P T I 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moldova Cumhuriyeti Hükümeti, (bundan 
böyle taraflar olarak anılacaktır) ülkeleri arasındaki ekonomik ve sosyal işbirliğini 
geliştirmek amacıyla 3 Haziran 1994 tarihinde Kişinev'de imzaladıkları Mutabakat 
Zaptı'nın beş yıllık bir süre için yenilenmesi kararına varmışlardır. İşbirliği programı 
Türk tarafından EKETİB, (Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik işbirliği 
Başkanlığı), Moldova tarafından da Ekonomi ve Reformlar Bakanlığı'nca koordone 
edilecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, EKETİB aracılığı ile somut projeler 
çerçevesinde teknik yardım ve eğitim hizmeti sağlayacaktır. Moldova Cumhuriyeti 
Hükümeti için, Moldova Ekonomi ve Reformlar Bakanlığı'nın koordinasyonu altında 
ve ilgili kamu ve özel kuruluşların işbirliği ile fizibilite çalışmalarının yapılması buna 
dahildir. Her iki taraf da, aşağıda belirtilen alanlarda yararlı olacak projeleri tesbit ve 
hazırlamak maksadı ile uzmanlar tayin edecektir. Ancak yapılacak işbirliği bu 
alanlarla sınırlı olmayacaktır. 

1) Altyapı (ulaştırma, telekomünikasyon sistemleri v.b.) 
2) Özelleştirme-sonrası yardım dahil olmak üzere özelleştirme programlan. 
3) Sulama sistemleri. 
4) Tarım ve hayvancılık. 
5) Endüstriel tesislerin rehabilitasyonu. 
6) Tarım ve tarıma dayalı sanayi kollarında çalışanlar da dahil olmak üzere 

küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi. 
7) Yerel yönetimlerin işletmecilik kapasitelerinin arttırılması. 
8) Turizm. 
9) Sağlık. 
10) Çevre. 
11) Bilimsel ve Kültürel İşbirliği 
12) Enerji komplekslerini geliştirme. 

M A D D E 1 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, EKETİB aracılığı ile aşağıdaki 
yükümlülükleri üstlenmektedir: 

a) Kuracağı Program Koordinasyon Ofisi'ni (PKO) kişisel bilgisayarlar ve sair 
ofis donatımı ile teçhiz etmek; 
b) PKO'nun, yerel personeli de dahil olmak üzere personelini seçmek, 
istihdam etmek ve ücretlerim ödemek; 
c) PKO'nun ulaşım ihtiyaçları için gerekli ulaşım araçlarını temin etmek; 
d) Türk uzmanların ücretlerini ve uluslararası seyahat masraflarını üstenmek; 
e) Yapılacak fizibilite çalışmalarının m a s r a f l a r ı n ı sübvanse etmek; 
f) Yardım koordinasyonu amacı ile ücretsiz olarak tecrübeli danışmanlar, 
eğitim programlan temin etmek; 
g) Moldova'nın ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına enformasyon 
akışım ve bu kurumların uluslararası etkileşim fırsatlarını projeler aracılığı ile 
sağlamak. 
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M A D D E 2 

Moldova Cumhuriyeti Hükümeti, aşağıdaki yükümlülükleri üstlenmektedir: 
a) Projelerin belirlenmesi, tasarımı ve uygulanması sırasında Türk - Moldova 

uzman guruplarınca talep edilebilecek gerekli enformasyonu temin etmek; 
b) Moldovalı uzmanların masraflarını üstenmek; 
c) PKO için uygun bir ofis mekanını ücretsiz temin etmek; 
d) PKO'nun elektrik, su, ısınma ve gaz ihtiyaçlarını ücretsiz olarak temin 

etmek; 
e) PKO'nun kayıt yaptırma prosedürlerini kolaylaştırmak; 
f) Moldova'da görev yaptıkları süre içinde P K O personeli için acil 

durumlarda ücretsiz sağlık hizmetleri sağlamak; 
g) Moldova'da bulundukları süre zarfında PKO Temsilcisine diplomatik statü 

temin etmek için tüm çabalan sarfetmek; 
h) Projelerin Moldova Hükümeti ile mutabık kalınan maliyet ve giderlerini 

yerel para birimi cinsinden karşılamak; 
i) EKETİB tarafından-yardım makasadıyla Moldova'ya getirilecek her türlü 

malzemenin gümrük vergisi ve Katma Değer Vergisinden muaf 
tutulmasını sağlamak. 

Bu Mutabakat Zaptı çerçevesinde geliştirecek projelerin her biri, her iki 
• taraftan koordone edici ve icracı kurumların da katılımı ile varılacak müstakil 

mutabakatlar altında ele alınacaktır. 

Bu Mutabakat Zaptı çerçevesinde ulaşılan aşama, Türk ve Moldovalı 
koordinatörler ve projelerle ilgili diğer tarafların bu koordinatörlerce kabul edilmiş 
temsilcilerinin katılımı ile dönüşümlü olarak Türkiye ve Moldova'da toplanacak yıllık 
değerlendirme toplantılarında tayin edilecektir. Yıllık uygulama programlan bu 
toplantılarda tartışılacak ve gözden geçirilecektir. 

Türkçe, Moldovanca ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha olarak imzalanan işbu 
Mutabakat Zaptı, yürürlüğe girmesi için bütün gerekli iç prosedürün taraflarca yerine 
getirilmiş olduğunun diplomatik kanalla yazılı olarak bildirildiği son tarihten itibaren 
yürürlüğe girecektir. 

Taraflardan herbiri diplomatik kanallarla yazılı olarak bildirimde bulunmak 
kaydıyla işbu Mutabakat Zaptı'nı her zaman fesh edebilir. Bu durumda işbu 
Mutabakat Zaptı, fesih ihbarına ilişkin bildirim tarihinden altı (6) ay geçtikten sonra 
(bu sürenin içinde bildirimin geri çekilmesi hali hariç olmak üzere) geçerliliğini 
kaybeder. 

işbu Mutabakat Zaptı, Moldovanca, Türkçe ve İngilizce dillerinde bütün 
metinler eşit derecede geçerli olmak üzere ikişer orjinal nüsha olarak 17 Haziran 1999 
tarihinde Kişinev'de imzalanmıştır. 

Anlaşmazlık olduğu takdirde ingilizce metin esas alınacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ADINA 

M O L D O V A CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ADINA 
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MEMORANDUM DE İNTELEGERE 

Guvemul Republicii Turcia §i Guvernul Republicii Moldova,̂  denumite 
in continuare Parji, au convenit de a reínnoi Memorandumul de Infelegere, 
semnat la 3 iunie 1994 la ChisinSu, pentru urmátorii cinci ani, cu scopul de a 
promova relajüle economice si sociale dintre cele douá {ári. Programul de 
colaborare va fi coordonat de catre Presedintia pentru cooperare económica, 
cultúrala, tehnicá §i de ínváíamínt (PECTEC) a Republicii Turcia §i Ministerul 
Economiei §i Reformelor al Republicii Moldova. 

Guvernul Republicii Turcia, prin intermediul PECTEC, va acorda 
Guvernului Republicii Moldova asistenta tehnicá si instruiré in baza 
proiectelor concrete, ce includ pregátirea unui studiu de fezabilitate, in 
cooperare cu organizajiile'de stat si prívate respective, coordonat de 
Ministerul Economiei si Reformelor. Fiecare dintre Párti va desemna experji 
in vederea evaluárii §i pregátirii proiectelor in domeniile enumerate mai jos, 
insá cooperarea nu se va limita la aceste domenii: 

1. Infrastructure: sistémele de transport §i telecomunicatü 

2. Programul de privatizare, inclusiv asistenta pentru perioada de 

postprivatizare 

3. Sistémele de irigare 

4. Agricultura §i cre§terea animalelor 

5. Reabilitarea obiectelor industríale 

6. Dezvoltarea business-ului mic §i mijlociu, inclusiv a business-ului 

agricol si agroindustriei 

7. Consolidarea capacitátilor de conducere ale administratiilor locale 

8. Turismul 

9. SSnatatea 

10. Mediul inconjurátor 

11. Colaborarea §tiin(ifícá §i cultúrala 

12. Dezvoltarea complexului energetic 
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ARTICOLUL I 

Guvernul Republicii Turcia prin intermediul PECTEC va efectúa 
urmátoarele: 

a) Va amenaja un ofíciu al programului de cooperare (OPC) dotat cu 
computere persónate §i alt utilaj de birou. 

b) Va selecta, angaja si plSti personalul de serviciu necesar, inclusiv 
cadrele lócale, pentru OPC. 

c) Va pune la dispozitie, prin achizifionare sau inchiriere, autovehicule 
pentru OPC. 

d) Va suporta plata salariilor si cheltuielile de transpon international 
pentru experjii turci. 

e) Va subvenfiona costul studiului de fezabilitate. 
f) Va asigura fará plata consilieri superiori §i programe de instruiré in 

scopul coordonárii ajutoruluf' 
g) Va facilita fluxul de informare si posíbilitájíle de interacjjune 

internafionalá prin proiecte pregátite pentru organizafüle de stat si prívate 
respective din Moldova. 

ARTICOLUL II 

Guvernul Republicii Moldova va efectúa urmátoarele: 

a) Va furniza informatia necesará pentru activitatea nórmala a 
grupurilor de éxpertj pe parcursul evaluárii, plarúficarii §i implementárii 
proiectelor. 

b) Va suporta cheltuielile pentru experlii moldoveni. 
c) Va oferi, gratuit, un local de ofíciu pentru OPC. 
d) Va asigura pentru OPC serviciile comunale (electricitate, apa, 

cáldurá, gaz) fárá plata. 
e) ya facilita procedurile de inregistrare ale OPC. 
f) In caz de urgen{á va asigura fárá plata asistenta medícala prin 

intermediul Serviciilor Medícale ale Cabinetului de Minigtri. 
g) Va depune tóate eforturile pentru a oferi sefului OPC statut 

diplomatic pe durata aflárii lui in Moldova. 
h) Va suporta, dupa cum a fost stabilit de Guvernul Republicii 

Moldova, cheltuielile pentru proiecte in valuta nationalá. 
i) Va asigura scutirea de taxe vamale §i TV A pentru orice materiale si 

echipament, care vor fi impórtate in República Moldova in scopul acordSrii 
asistenjei de catre PECTEC. 
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Orice proiect ce urmeazâ a fi élaborât in cadrul acestui Memorandum 
de întelegere va fi réglementât de un acord séparât in care se vor implica 
agentiile de coordonare şi executare ale ambelor Parti. 

Progresul înregistrat in baza acestui Memorandum de întelegere va fi 
apreciat la reuniunea anualâ de evaluare, alternativ in Turcia şi Moldova, cu 
participarea coordonatorilor turci şi moldoveni şi altor reprezentanji implicati 
in proiecte şi convenit cu coordonatorii Jârilor respective. La aceastâ reuniune 
vor fi discútate şi revizuite prográmele anuale de implementare. 

Prezentul Memorandum de întelegere, semnat in doua exemplare in 
limbile turcà, moldoveneascâ şi englezâ, va intra in vigoare la data ultimei 
înştiintâri in scris prin canale diplomatice, despre îndeplinirea de càtre Parti a 
procedurilor interne necesareMntrârii lui in vigoare. 

Fiecare dintre Parti poate oricînd denun{a prezentul Memorandum de 
întelegere, înştiintînd în scris, prin canale diplomatice, despre aceasta cealaltâ 
Parte. In acest caz, prezentul Memorandum işi pierde valabilitatea dupâ 
expirarea a şase (6) luni, dacá nici una dintre Parti nu işi va retrage notifıcarea 
sa in aceastà perioadâ. 

întocmit la Chişinâu la u " 1999 in doua exemplare 
originale în limbile turca, moldoveneascâ şi englezâ, tóate textele fıind égal 
autentice. 

în cazul aparitiei unor divergente în interpretarea sau aplicarea 
prevederilor prezentukıi Memorandum de întelegere, textul în limba englezâ 
va prevala. 

PENTRU GUVERNUL PENTRU GUVERNUL 
REPUBLICII TURCİA REPUBLICII MOLDOVA 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6 



15 Ağustos 1999 - Sayı : 23787 RESMÎ G A Z E T E Sayfa : 7 

M E M O R A N D U M O F U N D E R S T A N D I N G 

The Government of the Republic of Turkey and the Government of the 
Republic of Moldova, hereinafter referred to as "Parties", aiming to promote 
economic and social cooperation between their two countries have agreed to renew 
the Memorandum of Understanding signed on June 3,1994, in Chisinau for the period 
of five years. The cooperation programme will be coordinated by the Presidency for 
Economic, Cultural, Technical and Education Cooperation (PECTEC) of the Republic 
of Turkey and Ministry of Economy and Reforms of the Republic of Moldova. 

The Government of Turkey through P E C T E C will provide technical assistance 
and training through concrete projects including the preparation of feasibility studies 
to the Government of Moldova by cooperating with related public and private 
organizations under the coordination of the Ministry of Economy. Each side will 
assign experts to identify and prepare projects in the fields listed below. The fields 
covered will include but will not be limited with the following. 

1- Infrastructure, transportation and telecommunications systems 

2- Privatization programme including post privatization assistance 

3- Irrigation system 

4- Agriculture and animal husbandry 

5- Rehabilitation of industrial facilities 

6- Small and medium business development including agrobusiness and 
agroindustries 

7- Strengthening of the management capabilities of local administrations 

8- Tourism 

9- Health 

10- Environment 

11- Scientific and cultural cooperation 

12- Development of energy complex 
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A R T I C L E ! 

The Government of Turkey through P E C T E C will 

a) Furnish a programme coordination office ( PCO ) with personal computers and 
other office equipment. 

b) Select, hire and pay for necessary office personnel, including local stuff, for the 
PCO. 

c) Make available, through purchase or hire, transportation vehicles for the PCO. 

d) Bear the salaries and international travel expenses of the Turkish experts. 

e) Subsidize the costs of feasibility studies. 

f) Provide senior advisers and training programs for the purpose of aid coordination 
at no cost. 

g) Facilitate information flow and international interaction opportunities through 
projects to related Moldovan public and private organizations. 

A R T I C L E II 

The Government of Moldova will 

a) Submit the information necessary for normal activity of the groups of experts 
during project identification, design and implementation. 

b) Bear the expenses of Modovan experts. 

c) Provide, free of charge, a suitable office space for the PCO. 

d) Supply utilities (electricity, water, heating, gas ) free of charge to the PCO. 

e) Facilitate the registration procedures of the PCO. 

0 Provide health coverage in case of urgency through the Medical Services of the 
Cabinet of Ministries at no cost. 

g) Make the best effort to provide diplomatic status for the Head of the P C O during 
its presence in Moldova. 
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h) Cover the agreed upon by the Government of Moldova costs in local currency. 

i) To ensure exemptions of customs taxes and V A T for any material and equipment 
which will be imported in the Republic of Moldova with the aim of assistance by 
P E C T E C . 

The projects to be developed within the framework of this Memorandum of 
Understanding will each be handled under a separate agreement involving 
coordinating and executing agencies on both sides. 

The progress achieved according to this Memorandum of Understanding will 
be assessed at an evaluation meeting annually, by the participation of the Turkish and 
Moldovan coordinators and other representatives involved in projects and agreed 
upon by the coordinators from the respective countries, alternately in Turkey and 
Moldova. Annual implementation programmes will be discussed and revised at this 
meeting. 

This Memorandum of Understanding signed in two original copies in Turkish, 
Moldovan and English languages shall enter into force on the date of the latest written 
notification through the diplomatic channels by the Parties on the fulfilment of the 
internal legal procedures required to this end. 

Each Party can denounce this Memorandum of Understanding at any moment, 
notifying the other Party in written through diplomatic channels. In such a case, the 
Memorandum will terminate after six (6) months, unless the notifying Party, by 
mutual agreement, withdraws its notification within this period. 

Done at Chisinau on 17 June 1999 in two original copies in Turkish, 
Moldovan and English languages, all texts being equally authentic. 

In case of eventual discords regarding the interpretation of the Agreement the 
text in English shall prevail. 

O N B E H A L F OF 
T H E G O V E R N M E N T OF M O L D O V A 

O N B E H A L F OF 
T H E G O V E R N M E N T OF T U R K E Y 
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Karar Sayısı: 99/13159 

5/6/1998 tarihinde Yalta'da imzalanan ve 23/6/1999 tarihli ve 4392 sayılı Kanunla 

onaylanması uygun bulunan ekli "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Şartı''nın onaylan

ması; Dışişleri Bakanlığı'nın 14/7/1999 tarihli ve ÇEGY-III-3200 sayılı yazısı üzerine, 

31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 

21/7/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Süleyman DEMİREL 

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT 

Başbakan 

D. BAHÇELİ H. H.ÖZKAN M. C. ERSÜMER H.H.ÖZKAN 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. En. ve Tab.Kay.Bak. ve Başb.Yrd. Devlet Bakanı V. 

M. KEÇECİLER F. ÜNLÜ S. SOMUNCUOĞLU 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı 

Prof. Dr. T. TOSKAY 

Devlet Bakanı 

Y. YALOVA 

Devlet Bakanı 

M. YILMAZ 

Devlet Bakanı V. 

Prof. Dr. A. ÇAY 

Devlet Bakanı 

S. TANTAN 

İçişleri Bakam 

K. AYDIN 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

M. YILMAZ 

Devlet Bakam 

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ 

Devlet Bakam 

M. A. İRTEMÇELİK 

Devlet Bakanı 

İ. CEM 

Dışişleri Bakanı 

Doç. Dr. O. DURMUŞ 

Sağlık Bakanı 

Prof. Dr. R. MİRZAOGLU 

Devlet Bakanı 

E. S. GAYDALI 

Devlet Bakam 

Prof. Dr. H. S.TÜRK 

Adalet Bakanı 

S. ORAL 

Maliye Bakam 

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ 

Ulaştırma Bakanı 

Y. OKUYAN 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

E. MUMCU 

Turizm Bakam 

A. K. TANRIKULU 

Sanayi ve Ticaret Bakam 

Prof. Dr. N. ÇAĞAN 

Orman Bakanı 

R. K. YÜCELEN 

Devlet Bakanı 

F. ÜNLÜ 

Devlet Bakanı 

S. ÇAKMAKOĞLU 

Millî Savunma Bakanı 

M. BOSTANCIOĞLU 

Millî Eğitim Bakanı 

A. K. TANRIKULU 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V. 

M. İ. TALAY 

Kültür Bakam 

F. AYTEKİN 

Çevre Bakanı 
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Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Şartı 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin kurucu üyeleri, Arnavutluk Cumhuriyeti, 
Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Gürcistan, 
Yunanistan Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti, Romanya, Rusya Federasyonu, Türkiye 
Cumhuriyeti ve Ukrayna, 

25 Haziran 1992'de, İstanbul'da "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Zirve Bildirisi"ni 
imzalamış olarak, 

B u Bildiri 'de kayıtlı olduğu gibi, 25 Haziran 1992 tarihli "Boğaziçi Açıklaması"nda, 30 
Haziran 1995 tarihli "KEİ Katılımcı Devletleri Yüksek Düzeyli Toplantısının Bükreş 
Bildirisi" ve 25 Ek im 1996 tarihli "KEİ Katılımcı Devletleri Devlet ya da Hükümet 
Başkanları Moskova Bildirisi"nde de kayıtlı ilke ve amaçları benimsediklerini teyid ederek, 

Birleşmiş Milletler Şartı 'nda, Helsinki Nihai Senedinde ve Yeni Avrupa için Paris 
Şartı 'nda yer alan ilkeleri olduğu gibi, uluslararası hukukun genellikle kabul gören ilke ve 
kurallarını benimsediklerini tekrar belirterek, 

KEİ bölgesindeki devletler arasındaki kalıcı ve yakın işbirliğini teşvik etmeye kararlı 
olarak, 

Bölgesel girişimlerin, ilerlemenin teşvik edilmesinde ve çağdaş uluslararası yaşamın 
biçimlendirilmesinde gittikçe büyüyen rol ve önemlerinin bilincinde olarak, 

Halklarının durumlarının ortak gayretler yoluyla sürekli geliştirilmesini sağlamak 
hususundaki kararlılıklarını tekrarlayarak, 

Kurucu üyelerin potansiyelinin ve karşılıklı yararlara dayalı ekonomik işbirliğinin 
geliştirilmesi imkanlarının farkında olarak, 

Avrupa'daki bütünleşme sürecinin bir parçası olan, insan haklarına ve temel 
özgürlüklere dayalı, ekonomik serbestlik, sosyal adalet, eşit güvenlik ve istikrar yoluyla 
refaha varmayı amaçlayan, diğer ülkelerle, bölgesel girişimlerle, uluslararası örgüt ve mali 
kuruluşlarla iletişime açık bu bölgesel işbirliğine ilişkin ortak görüşleri paylaşarak, 

B u ekonomik işbirliğini kurucu devletlerin dünya ekonomisiyle daha ileri bir düzeyde 
bütünleşmelerini sağlamaya yönelik bir katkı haline getirmeye kararlı olarak, 

Ülkelerinin ve halklarının KEİ bölgesini bir barış, istikrar ve refah bölgesi haline 
dönüştürmek amacıyla geniş bir ekonomik etkinlikler alanında yapıcı ve verimli işbirliğinde 
bulunma arzusunu ifade ederek, 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin başlangıcından bu yana kaydettiği ilerlemenin 
KEİ'nin uluslararası hukuki kişiliğini sağlamlaştırma ihtiyacını arttırdığını idrak ederek, 

Karadeniz Ekonomik İşbirliğini bölgesel bir ekonomik örgüte dönüştürmeyi 
kararlaştırmış olarak 

aşağıdaki hususları kabul etmişlerdir. 
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B Ö L Ü M 1 
G E N E L H Ü K Ü M L E R 

Madde 1 
Örgütün Kuruluşu 

Kurucu üyeler, burada kısaca KEİ olarak anılacak Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Örgütü 'nü bölgesel bir ekonomik örgüt olarak kurmuşlardır. 

Madde 2 
Tanımlar 

Bu Şart 'ın amacı için: 

a) "Örgüt", KEİ olarak da anılabilecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü demektir. 

b) "Kurucu Devletler", 25 Haziran 1992'de, İstanbul'da "Karadeniz Ekonomik İşbirliğine 
İlişkin Zirve Deklarasyonu" nu imzalayan devletlerdir. 

c) "Gözlemciler", KEİ tarafından kendilerine gözlemci statüsü verilmiş uluslararası 
kuruluşlar ya da devletlerdir. 

d) "Uluslararası kuruluşlar" hükümetlerarası ya da hükümetdışı kuruluşlardır. 

e) "KEİ Bölgesi" üye devletlerin ülkeleridir. 

f) "Alt Organlar" Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından ya da onun yetkisi altında kurulan 
her tür Çalışma Grubu, Uzmanlar Grubu, Görev Grubu Komite ya da Hizmet Birimleridir. 

g) "Genel Sekreter", KEİ Uluslararası Daimi Sekreteryası'nın Genel Sekereteri demektir. 

h) "Dönem Başkanı", KEİ dönem başkanlığını üstlenen üye devletin Dışişleri Bakanı ya da 
ilgili Devletin Hükümet i tarafından bu amaçla tayin edilen diğer bir Bakan demektir. 

i) "Troyka", D ö n e m Başkanı, KEİ'nin bir önceki ve bir sonraki D ö n e m Başkanları ya da 
onların temsilcilerinden oluşan sistem demektir. 

j) "Usûl Hükümleri", KEİ'nin Usül Hükümler i demektir. 

BÖLÜM II 
İŞBİRLİĞİNİN İLKELERİ V E A L A N L A R I 

Madde 3 
Prensip ve Amaçlar 

Çeşitli düzeylerdeki KEİ faaliyetleri yoluyla aşağıdaki ilkeler ve amaçlar izlenecektir. 

a) Dostluk ve iyi komşuluk ruhuyla hareket etmek ve üye devletler arasındaki 
karşılıklı saygı, güven, diyalog ve işbirliğini sağlamlaştırmak; 

b) İkili ve çok taraflı işbirliğini uluslararası hukuk kuralları ve ilkeleri temeli üzerinde 
daha fazla geliştirmek ve çeşitlendirmek; 

c) İş yaşamını geliştirmek ve ekonomik işbirliği sürecine doğrudan katılan şirket ve 
kuruluşların ferdi ve kollektif girişimlerini teşvik etmek; 
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d) Ekonomik işbirliğini, üye devletlerin uluslararası örgütlere ya da kuruluşlara tam 
veya diğer nitelikteki üyeliklerinden kaynaklanan uluslararası yükümlülükleriyle 
çelişmeyecek ve üçüncü ülkelerle ilişkilerini geliştirmelerini engellemeyecek tarzda 
geliştirmek, 

e) İlgili üye devletlerin özel ekonomik koşullarını ve menfaatlerini dikkate almak, 

f) Diğer ilgili devletlerin, uluslararası ekonomik ve mali kuruluşlarla şirket ve 
teşebbüslerin KEİ sürecine katılımlarını teşvik etmek. 

Madde 4 
İşbirliği Alanları 

Üye devletler, kabul edilen ilkelere uygun olarak ve halklarının sosyal refahı ile ulusal 
ekonomilerinde sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla beşeri, tabii ve diğer 
kaynaklarını daha etkin biçimde kullanma hedefine yönelik olarak ticaret ve ekonomik 
kalkınma; bankacılık ve finansman; iletişim; enerji; ulaşım; tarım ve tarımsal sanayi; sağlık 
ve eczacılık; çevre koruması; turizm; bilim ve teknoloji; istatistiki veri ve ekonomik bilgi 
değişimi; gümrükler ve diğer sınır yetkilileri arasında işbirliği; insan ilişkileri; örgütlü suçlar 
ve uyuşturucu, silah ve radyoaktif madde kaçakçılığı, her türlü terör hareketi ve yasadışı 
göçle mücadele alanlarında veya Konsey'in alacağı kararlar doğrultusunda ilgili diğer 
herhangi bir alanda işbirliği yapacaklardır. 

BÖLÜM IHI 
KATILIM 

Madde 5 
Üyelik 

KEİ'nin üyeleri bu Şart 'a taraf olan devletlerdir. 

Madde 6 
Katılım 

KEİ, üye olmak isteyen ve KEİ'nin bu Şart ' ta yer alan ilke ve amaçlarını üstlenmeye 
muktedir ve istekli addedilen her devlete açıktır. 

Yeni üyelik başvuruları, Usül Hükümler ine uygun olarak incelenmek ve onaylanmak 
üzere bundan böyle Konsey olarak anılacak Dışişleri Bakanları Konseyi'ne sunulacaktır. 

Madde 7 
Çekilme 

Herhangi bir üye devlet, KEİ Uluslararası Daimi Sekretaryası 'nın Genel Sekreteri'ne 
konuyla ilgili kararı hakkında resmen bildirimde bulunmak suretiyle KEİ üyeliğinden 
çekilebilir. 

Çekilme, bildirimde belirtilen tarihte yürürlüğe girer. Ma l i yükümlülükler açısından, 
çekilme, bildirilen tarihin içinde bulunduğu mali yılın sonunda geçerlik kazanır. 

Madde 8 
Gözlemci Statüsü 

Gözlemci statüsü, kendi isteğiyle KEİ'nin çalışmalarına fiilen ve değerli katkılarda 
bulunmaya hazır olduğunu beyan eden her devlete ve uluslararası kuruluşa açıktır. 

Gözlemci statüsü, Yönetmelik Kurallarına uygun olarak Konsey tarafından verilir, 
askıya alınır veya sona erdirilir. 
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Madde 9 
Üçüncü Taraflarla İlişkiler 

KEİ, karşılıklı ilgi alanlarına giren çeşitli konularda işbirliği yapmak isteyen üçüncü 
taraflarla (devletler, uluslararası örgütler ve kuruluşlar) 

a) Periyodik mübadeleler ve istişareler çerçevesinde diyalog ortaklığı, 

b) Belirli bazı konulardaki toplantılara katılma imkanı tanıyan sektörel diyalog ortaklığı; 

c) D ö n e m Başkanının daveti ve bütün Üye Devletlerin rızası ile KEİ 'nin toplantılarına 
katılma imkanı tanıyan misafir katılım 

yollarıyla ilişkiler kuracaktır. 

Diyalog ortaklığı ve sektörel diyalog ortaklığı Konseyin kararı uyarınca tanınabilir. 

B Ö L Ü M IV 
Z İ R V E TOPLANTILARI 

Madde 10 

Üye Devletlerin Devlet ya da Hükümet Başkanları gerektiğinde biraraya gelebilirler. 

B Ö L Ü M V 
A N A V E YARDIMCI O R G A N L A R 

Madde 11 
Dışişleri Bakanları Konseyi 

Konsey KEİ'nin düzenli olarak toplanan, temel karar alma organıdır. 

Konsey, KEİ'nin amaçları çerçevesinde 

a) KEİ 'n in faaliyetlerine ilişkin bütün konularda karar alır; 

b) Al t organlar tarafından sunulan bütün konuları inceler ve bunlara göre gereken 
kararları alır; 

c) Üyelik ve gözlemcilik statüsüne ilişkin kararları alır; 

d) Usül Hükümlerini kabul eder ve değiştirir; 

e) KEİ içinde Al t Organlar kurar, bunlara görevler verir, görevlerini belirler, değiştirir veya 
sona erdirir. 

f) Uygun gördüğü diğer bütün konuları inceler. 

Madde 12 
Al t Organlar 

Konsey Alt Organlar kurabilir. 

Al t Organlar Konsey tarafından belirlenen görevleri yerine getirir, ortak projeler 
hazırladığı gibi bu projelerin/faaliyetlerin ilgili oldukları alanlardaki uygulanmasını izler; 

Al t Organlar Konsey'e faaliyetlerinin durumu hakkında raporlar ve tavsiyeler 
sunarlar. 
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Madde 13 
D ö n e m Başkanlığı 

D ö n e m Başkanı KEİ çerçevesinde yürütülen bütün faaliyetleri koordine eder ve 
kabul edilen sonuç ve kararların uygulanmasını olduğu gibi KEİ faaliyetlerinin uygun 
biçimde yönlendirilmesini sağlar. 

D ö n e m Başkanlığı İngilizce alfabetik sıraya göre her altı ayda bir rotasyona tabidir. 

D ö n e m Başkanlığı bir üye devlet tarafından üstlenilmediği takdirde sıradaki ilk üye 
devlet tarafından üstlenilir. 

Madde 14 
Troyka Sistemi 

Troyka, D ö n e m Başkanı'nın talebi üzerine KEİ'nin mevcut ve geleceğe ait 
faaliyetleri ile uluslararası örgüt ve kuruluşlarla ilişkileri hakkında görüş alışverişinde 
bulunmak üzere uygun görülecek bir düzeyde toplanır. 

Madde 15 
Yüksek Düzeyli Memurlar Komitesi 

Üye Devletlerin Dışişleri Bakanlarını temsil eden ve onlar adına hareket eden 
Yüksek Düzeyli Memurlar Komitesi aşağıdaki yetkilerle donatılmıştır: 

a) A l t Organların faaliyetlerini gözden geçirmek, Konseyin aldığı kararların ve tavsiyelerin 
uygulanmasını değerlendirmek, Konsey'e sunulacak tavsiye ve önerileri incelemek; 

b) KEİ 'nin bağlı kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyona dair konuları incelemek, Konsey'e 
bu konular hakkında bilgi vermek ve gerektiğinde bunlara ilişkin tavsiye ve önerileri 
hazırlamak; 

c) KEİ faaliyetlerinin örgütsel düzenlemeye ilişkin veçhelerini görüşmek, faaliyet takvimi 
hazırlığına katılmak, Konsey'in ve D ö n e m Başkanı'nın yetkileri dahilindeki konular dışında 
kalan hususlarda kararlar almak; 

d) KEİ 'nin yıllık bütçesini Konsey'in onayına sunmak; 

e) Bütçenin denetlenmesini gerçekleştirecek özel bir alt grup için uzmanlar tayin etmek. 

Madde 16 
Uluslararası Daimi Sekretarya 

KEİ'nin sekreterlik hizmetleri bu amaç için kurulan ve bundan böyle kısaca U D S 
olarak anılacak Uluslararası Daimi Sekretarya tarafından yerine getirilecektir. 

KEİ 'nin UDS'sı Türkiye Cumhuriyeti'nde İstanbul'da yerleşiktir; 

U D S KEİ'nin Dönem Başkanının yetkisi altında görev yapar. B u yetki Genel 
Sekreter tarafından kullanılır; 

U D S personeli, Uluslararası memurlar olarak görevlerini KEİ 'nin ilke ve amaçlarına 
tam bir riayetle yerine getirir. B u personelin davranışları daima çalışmalarında gerekli olan 
bütünlük ve tarafsızlık ilkeleriyle uyum halinde olacaktır; 

U D S personeli görevlerini yerine getirirken herhangi bir hükümet ten ya da KEİ 
dışındaki bir makamdan talimat isteyemez ve alamaz. Anılan personel sadece örgüte karşı 
sorumlu uluslararası memur sıfatıyla bağdaşmayan her türlü davranıştan kaçınacaktır. 
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B Ö L Ü M VI 
NİSAP ve K A R A R A L M A 

Madde 17 
Nisap 

Konsey nisabı üye devletlerin üçte iki çoğunluğudur. 

Madde 18 
Karar A lma 

Karar alma mekanizması Yönetmelik Kurallarında belirlenmiştir. Konsey bütün 
konularda oydaşma sağlanmasına gayret gösterir. Usül Hükümler inde belirtilen bazı 
konularda ise oydaşma zorunludur. 

BÖLÜM VII 
KEİ 'NE BAĞLI K U R U L U Ş L A R 

Madde 19 
Genel Hükümler 

KEİ 'ne bağlı kuruluşlar kendi bütçelerine sahip olup görevlerini temel belgelerine ve 
KEİ'nin 25 Haziran 1992 tarihli "Karadeniz Ekonomik işbirliği Zirve Bildirisi" ile işbu 
Şart ' ta kayıtlı ilkelerine tam bir bağlılık içinde yerine getirirler. 

Madde 20 
Karadeniz Ekonomik işbirliği Parlamenter Asamblesi 

Bundan böyle K E İ P A olarak anılacak olan Üye Devletlerin Ulusal Parlamentolarını 
temsil eden Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, Karadeniz İşbirliği 
sürecine istişari mahiyette gerekli desteği sağlar. 

KEİ, amaçlarını gerçekleştirmek üzere KEİPA ile yakın işbirliğinde bulunur. 

KEİ -KEİPA ilişkileri 25 Haziran 1992'de İstanbul'da imzalanan " Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Zirve Bildirisi'nde müteakip Zirve Toplantıları kararlarında ve 26 Şubat 
1993'de İstanbul 'da kabul edilen "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi'nin 
Kurulmasına Dair Bildiri" de kayıtlı ilkelere dayalı olacaktır. 

Madde 21 
KEİ İş Konseyi 

KEİ İş Konseyi KEİ üye devletlerinin iş çevrelerinin temsilcilerinden oluşan 
hükümetlerdışı uluslararası bir kuruluştur. 

İş Konseyi'nin raporları Konsey'e bilgi için ve gerektiğinde bunlara uygun 
faaliyetlerde bulunmak üzere sunulur. 

Madde 22 
Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası 

Üye devletler, 30 Haziran 1994'te Tiflis'de imzalanan "Karadeniz Ticaret ve 
Kalkınma Bankası(KTKB)'nın Kuruluşuna Dair Anlaşma" ile KTKB'nı kurmuşlardır. 

Bankanın amacı, KTKB'nın kuruluşuna dair Anlaşma'nın hükümleri çerçevesinde 
bölge halklarının ekonomik refahına yönelik olarak üye devletlerin geçiş süreçlerine etkin 
biçimde katkıda bulunmak, bölgesel projeleri finanse etmek ve desteklemek, üye 
devletlerin kamu ve özel sektörlerinin projeleri ile üye devletler arasındaki ticari faaliyetler 
için gerekli diğer bankacılık hizmetlerini sağlamaktır. 
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Madde 23 
Akademik işbirliği 

KEİ üye devletlerin bilim çevreleri, öğretim görevlileri ve bilim adamları arasındaki 
işbirliğini bunların yetki alanı dahilinde KEİ ilke ve amaçlarını gerçekleştirmek üzere 
destekleyecektir. 

Madde 24 
KEİ 'ne Bağlı Merkezler 

KEİ 'ne bağlı merkezler ilgili bütün üye devletlere, işbirliğinin belirli bazı alanlarında 
hizmet etmek üzere Konsey'in onayı üzerine kurulurlar. 

B u merkezler faaliyetlerinin belirli bazı alanlarında KEİ'nin ilgili alt organlarıyla 
yakın bir işbirliği içinde çalışacaklardır. 

Bu merkezlerin faaliyetlerinin sonuçları istişari niteliktedir. 

BÖLÜM VIII 

MALİ H Ü K Ü M L E R 

Madde 25 
Örgütün Bütçesi 

KEİ'nin bütçesi, üye devletlerin Konsey'in ilgili kararlarına göre belirlenen mali 
katkılarından oluşmaktadır. 

Bütçe yıllık olarak kabul edilir ve denetlenir. Ma l i yıl 1 Ocak'tan 31 Aralık'a kadar 
sürer. 

M a l i yükümlülüklerin yerine getirilmemesi Konsey'in incelemesine sunulur. 

Madde 26 
Örgüte Gönüllü Katkılar 

Konsey'in kararı üzerine özel fonlar yaratılabilir. KEİ üye devletlerinin, devlet 
gruplarının, gözlemcilerin ve üçüncü taraf donörlerin gönüllü olarak bu amaçla yapacakları 
katkılar, bu tür gönüllü katkılara bağlanan koşullar KEİ'nin ilke ve amaçlarıyla uyum 
halinde olduğu takdirde memnuniyetle karşılanacaktır. 

Her özel fon Konsey tarafından bu fon için kabul edilecek özel kural ve 
düzenlemelere tabi olacaktır. 

B Ö L Ü M I X 
H U K U K İ H Ü K Ü M L E R 

Madde 27 
Hukuki Yetki 

KEİ hukuki kişiliğe sahip olacaktır. B u kişilik 

a) Sözleşme akdetme, 
b) Taşınır ve taşınmaz mal edinme ve elden çıkarma, 
c) Dava açma 

yetkilerini içerecektir. 
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Madde 28 
Ayrıcalıklar ve Bağışıklıklar 

KEİ, görevlileri ve üye devletlerin temsilcileri, üye devletlerin topraklarında Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu tarafından 13 Şubat 1946'da kabul edilen "Birleşmiş Milletler 
Ayrıcalıklar ve Bağışıklıklar Sözleşmesi'nde belirtilen ve görevlerini KEİ'nin ilke ve 
amaçlarına uygun olarak bağımsız biçimde yerine getirmeleri için gerekli ayrıcalık ve 
bağışıklıklardan yararlanırlar. 

Evsahibi ülkenin vatandaşı ya da bu ülkede sürekli ikamet eden UDS'nın görevlileri 
ve üye devlet temsilcileri sadece görevlerinin ifası sırasındaki resmi eylemleri bakımından 
yargı bağışıklığından ve dokunulmazlığından yararlanacaklardır. 

Üyeler KEİ ve U D S görevlilerinin ayrıcalık ve bağışıklıklarıyla ilgili olarak ek bir 
protokol akdedeceklerdir. 

Madde 29 
Anlaşmazlıkların Hall i 

İki veya daha fazla üye devlet arasında bu Şart'ın yorumlanması veya 
uygulanmasıyla ilgili bir anlaşmazlığın vukuu halinde taraflar istişarede bulunacaklar ve 
gerekirse anlaşmazlığı incelenmesi ve sonuçlandırılması için Konsey'e sunacaklardır. 

Madde 30 
Değişiklikler 

Herhangi bir üye devlet bu Şart 'a değişiklik önerisi getirebilir. 

Öneri len değişiklik metni U D S yoluyla üye devletlere dağıtılır ve incelenmesi ve 
onaylanması için Konsey'e sunulur. 

Bu Şart ' ta yapılacak ve yukarıdaki ikinci paragrafa göre kabul edilecek değişiklikler 
üye devletlerin onay, kabul ve uygun bulmasına tabi olacak ve otuzüçüncü maddede kayıtlı 
usule uygun olarak yürürlüğe girecektir. 

B Ö L Ü M X 
S O N H Ü K Ü M L E R 

Madde 31 
İmzalama. Onaylama. Kabul. Uygun Bulma ve Katılım 

B u Şart KEİ'ni bütün kurucu üyelerinin imzasına açık olacaktır. 

B u Şart KEİ 'nin imzacı kurucu üyelerinin onay, uygun bulma veya kabulüne tabidir. 

Bu Şart, imzacı olmayan herhangi bir devletin bu Şart ' ta yeralan hükümlere uygun 
olarak katılımına açık olacaktır. 

Onay, uygun bulma, kabul veya katılım belgeleri tevdi merciine verilecektir. 
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Madde 32 
Çekinceler 

Bu Şart 'a herhangi bir çekince konulamaz. 

Madde 33 
Yürürlüğe Giriş 

Bu Şart dokuz kurucu devletin onay, uygun bulma veya kabul belgelerini tevdi 
ettikleri tarihi izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girecektir. 

Bu Şart'ı birinci paragrafta öngörüldüğü üzere yürürlüğe girişinden sonraki bir tarihte 
onaylayan, kabul eden veya bu Şart 'a katılan her devlet için bu Şart bu devletin ilgili 
belgelerini tevdi ettiği tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. 

Madde 34 
Depoziter 

B u Şart ' ın tevdi mercii UDS'dir . B u Şart'ın aslı İngilizce tek örnek olarak depoziter 
UDS 'ya tevdi edilir. 

Aşağıda imzası bulunan bizler tam yetkili olarak bu Şart'ı imzaladık. 

Yalta'da, Bindokuzyüzdoksansekiz yılının Haziran ayının beşinci günü yapılmıştır. 

Arnavutluk Cumhuriyeti (İmzalar) 

Ermenistan Cumhuriyeti 

Azerbaycan Cumhuriyeti 

Bulgaristan Cumhuriyeti 

Gürcistan 

Yunanistan Cumhuriyeti 

Moldova Cumhuriyeti 

Romanya 

Rusya Federasyonu 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ukrayna 
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Charter of the Organization of the Black Sea 
Economic Cooperation 

The Founding Members of the Black Sea Economic Cooperation - the Republic of Albania, the 
Republic of Armenia, the Republic of Azerbaijan, the Republic of Bulgaria, Georzia, the 
Hellenic Republic, the Republic of Moldova. Romania, the Russian Federation, the Reoubiic of 
Turkey, and Ukraine, 

H A V I N G signed on 25 June 1992 in Istanbul the "Summit Declaration on Black Sea Economic 
Cooperation", 

C O N F I R M I N G their adherence to the principles and objectives of cooperation stated therein as 
well as in the "Bosphorus Statement" of 25 June 1992, the "Bucharest Statement of the High 
Lsvel Meeting of the B S E C Participating States" of 30 June 1995, and the "Moscow Declaration 
of the Heads of State or Government of the Participating States of the B S E C " of 25 October 
1996, 

R E A F F T & M I N G their adherence to the principles of the United Nations Charter, the Helsinki 
Final Act, the Paris Charter for a New Europe as well as the generally recognized principles and 
rules of international law, 

D E T E R M I N E D to promote a lasting and closer cooperation among the states of the BSEC 
Region, 

CONSCIOUS of the growing role and importance of regional initiatives in promoting- progress 
and shaping contemporary international life, 

R E I T E R A T I N G their determination to achieve through joint efforts the constant improvement of 
the well-being of their peoples, 

A W A R E of the potential o f the Founding Members and the opportunities-for enhancing, the 
mutually advantageous economic cooperation, 

S H A R I N G the common vision of their regional cooperation as a part of the integration: process 
in Europe, based on human rights and fundamental freedoms, prosperity through economic 
liberty, social justice, and equal security and stability which is open for interaction with, other 
countries, regional initiatives and international organizations and financial institutions, 

R E S O L V E D to develop economic cooperation as a contribution to the achievement of a higher 
degree of integration of the Founding Members into the world economy, 

E X P R E S S I N G the desire of their countries and peoples for constructive and fruitful 
collaboration in wide ranging fields of economic activity with the aim of turning the BSEC 
Region into one of peace, stability and prosperity, 

R E C O G N I Z I N G that the progress of the Black Sea Economic Cooperation since its inception 
increased the need to consolidate the international legal personality of the Black Sea Economic 
Cooperation, 

D E T E R M I N E D to transform, the Black Sea Economic Cooperation into a regional economic 
organization, 

H A V E A G R E E D as follows: 
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CHAPTER I 
GENERAL PROVISIONS 

Article I 
Establishment of the Organization 

Toe Founding Members establish the Organization of the Black Sea Economic Cooperation,, as a 
regional economic organization, hereinafter referred to as the BSEC. 

Article 2 
Definitions 

For the purpose of the present Charter 

a) "Oreaniîration" means the Organization of the Black Sea Economic Cooperation, which may also be 
referred to as "BSEC". 

b) 'Tounding Members" are the States which signed the "Summit Declaration on Black Sea. Economic 
Cooperation" on 25 June 1992 in Istanbul. 

c) "Observer" means States or International Organizations which are granted Observer status by the 
BSEC. 

d) "International Organizations" means those organizations which are intergovernmental or non
governmental. 

e) "BSEC Region" means the territories of the Member States. 

f) "Subsidiary Organs" means any Working Group, Group of Experts, Task Force, Committee or service 
established by the Council of the Ministers of Foreign Affairs or under its authority. 

g) "Secretary General" means the Secretary General of the BSEC Permanent International Secretariat. 

h) "Chairman-in-Office" means the Minister of Foreign Affairs of the Member State which assumes the 
Sessional Chairmanship of the BSEC or any other Minister designated for this purpose by the 
Government of State in question. 

i) 'Troika" means the System which consists of the Chairman-in-Office, the previous and the next 
Chairmen of the BSEC or their representatives. 

j) "Rules of Procedure" means the Rules of Procedure of the BSEC. 

C H A P T E R LT 
P R I N C I P L E S AND A R E A S O F C O O P E R A T I O N 

Article 3 
Principles and Objectives 

The following principles andobjecrives shall be promoted through the B S E C activities-at various 
levels: 

a) to act in a spirit of friendship and good neighboriiness and enhance mutual respect and 
confidence, dialogue and cooperation among the Member States; 
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b) to further develop and diversify bilateral and multilateral cooperation: otr the- basis of 
the principles and rules of international law; 

c) to act for improving the business- environment and. promoiingmdi-vâo^iallaacLcoUectrve 
initiative o f the enterprises and. companies directly involved, in thes process o£economic 
cooperation; 

d) to develop economic collaboration in a. manner not œnn^venmgrmfcinter>nanonaL 
obligations o r the. Member States, including- those: deriving, front their membership: ta 
internationai organizations or institutions o f an integrative: o r other nature; and. not 
preventing-the promotion of their relations with t i i rd . patties;. 

e) to take into account the specific economic conditions, and interests- of?therMember 
States' involved; 

f) to further encourage the participatiba in the B S E C process o f economic-cooperation of" 
other interested' states, taematianal economic and financial uistitutions as- well as 
enterprises and companies. 

Article 4-
Areas of cooperation 

In accordance with the agreed principles and with the aim of utilizing more effectively then-
human, natural and other resources for attaining a. sustained, growth o f their national economies 
and the social well-being-of their peoples, the. Member States- shall cooperate-in the-following 
areas: trade and economic development; banking- and finance; communications; energy; 
transport; agriculture and agro-industry; • health care and pharmaceutics; environmental 
protection; tourism; science and technology] exchange of statistical data and economic 
information; collaboration ber.veen customs and other border authorities; human contacts; 
combating organized crime, illicit trafficking of drugs, weapons and •radioactive matériels, ail 
acts of terrorism and illegal migration, or in any other related area, following a decision of the 
Council. 

C H A P T E R m 
P A R T I C I P A T I O N 

Article S 
Membership 

Members of the B S E C are the States which are Parties to this Charter. 

Article 6 
Admission 

The B S E C is open to any State which desires to become a Member and is deemed to be able and 
willing to fulfill the principles and objectives of the B S E C as set forth in the present Charter. 

Applications for new membership shall be submitted to the Council of Ministers o f Foreign 
Affairs, hereinafter referred, to as the Council, for consideration and approval according to t ie 
Rules of Procedure. 
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Article-T 
. Withdrawal 

Any Member State may withdraw from the B S E C by formally notifying: m e Secretary General 
of the-BSEC Permanent International Secretariatofits decision thereof! 

Withdrawal shall become: effective on the date: specified, in the natiffcatiarr_ As: far as. the 
financial obligations - are concerned, suck withdrawal shall take effect at the end:offme financial 
year in which, i t is- natifled. 

Article-S. 
Observer Status 

Observer status in the B S E C shall be open, uporx requests to any Stats: or- internationai 
organization- which, expresses its readiness to make- practical and. valuable contdBuribir to the 
work of the B S E C . 

Observer status may be granted, suspended orterminated by the Council i n accordance with the 
Rules of Procedure. 

Art icle 9-
Relations with T h i r d Parties 

Tne B S E C shall promote a. relationship with third parties (states, international organizations and 
institutions) interested to cooperate on various matters o f mutual concern through: 

a) dialogue partnership, within a frame of periodic exchanges and consultations; 

b) sectoral dialogue partnership; possibility of attending meetings on specific subjects; 

c) invitation of guests; possibility of attending sessions of the B S E C upon the invitation ci 
the Chairman-in-ofScs and with :he consent of all the Member States. 

Dialogue partnership and sectoral dialogue partnership may be granted following the resolution 
of the Council. 

C H A P T E R r v 
sufrrjyrrr meettjvgs 

Article 10 

Tne Heads of State or Government of :he Member States may meet, when the need arises. 

C H A P T E R V 
P R I N C I P A L AND S U B S I D I A R Y O R G A N S 

Article 11 
Council of Ministers of Foreign Affairs 

Tne Council is the principal regular decision making organ of the B S E C . 

The Council, in the framework of the BSEC objectives, shall: 

a) decide on all issues pertaining to the functioning of the B S E C ; 
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i>) consider ail matters subrnittei by the Subsidiary Organs and to taker accordingly 
appropriate decisions; • 

c) take the decisions on membership and observer status; 

d) adopt and modify the Rules of Procedure; 

e) establish. Subsidiary Organs within the B S E C , to assign- tasks- to them; to define, 
modify o r terminate their mandates: 

fj considerany other related, matters itmay deem appropriate. 

Article 1Z 
SuBsfdiar? Organs 

The Council may establish Subsidiary Organs. 

The Subsidiary Organs shall carry out their mandate defined by the CounciL draw up joint, 
projects as well as pursuing the implementation of such projects/activities in their respective 
areas. 

The Subsidiary Organs shall submit to the Council reports on the progress o f their activities,, as 
well as relevant recommendations.. 

Article 15 
Chairman-in-office 

The Chairman-in-office shall coordinate all activities carried out within the framework of the 
B S E C and ensure the proper conduct of the BSEC proceedings as well as the implementation of 
the Resolutions and Decisions adopted. 

The Chairmanship shall rotate every six months according to the English alphabetical order. 

Should the Chairmanship be waived by a Member State, it will, be assumed by the next Member 
State in line. 

Article 1* 
Troika System 

Upon request of the Chairman-in-office, the Troika convenes at the appropriate level in order to 
exchange views on current and prospective activities of the B S E C and on its relations with other 
international organizations and institutions. 

Article 15 
Committee of Senior Officials 

Tae Committee of Senior Officials, representing the Ministers of Foreign Affairs o f the Member 
States and acting on their behalf is entrusted with the following competencies: 

a) reviews activities of the Subsidiary Organs, evaluates the implementatibmofdecisions 
and recommendations- o f the Council and: elaborates recommendations andipraposals- to be 
presented, to the Council; 
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b) considers issues related to coordination: and cooperation, wftlt BSEC related: bodies; 
informs the Council about these- issues and works out; if necessarv- pertinent 
recommendations and proposals; 

c) studies organizational aspects- of the BSEC activities, participates i t the: elaboration: of 
preliminary calendar of events; taker, decisions on relevant martexs:excepttEe: issues under 
the competence of the Council andmeChau-man-in-offlce; 

d) submits to the Council fdrapprovaUmeannuallBud'getof therBSEGj. 

e) nominates experts.to i specialized suh-group for carr^ 

ArtTcre-16-
Permanentlhternational Secretariat 

The Secretarial services of the BSEC shall be carried out by the Permanent International 
Secretariat called hereinafter PERMIS, establishedfdrthis purpose. 

The PERMIS of the BSEC is located in Istanbul, Republic of Turkey. 

The PERMIS will function under the authority of the Chairman-in-ofHce- of the BSEC. That 
authority shall be executed by the Secretary General. 

The staff of die PERMIS shall perform their duties as international officials with due regard.to 
the principles and objecrives-of the BSEC. Their conduct shall always conform to ± e principles 
of integrity and impartiality required for "heir work. 

In the performance of their duties the staff of the PERMIS shall not seek or receive instructions 
from any government or from any authority external to the BSEC. Tney shall retrain rrom any 
action which might reflect on their position as international officers responsible- only, to the 
Organization. 

CHAPTER VI 
QUORUM AND DECISION- MAKING 

Article 17 
Quorum 

Quorum for the Council shall be 2/j majority of the Member States. 

Article 13 
Decision-making 

The decisicn-making mechanism is set forth in the Rules of Procedure. The Council shall 
endeavor to achieve consensus on all issues. On some issues, as defined, in the Rules of 
Procedure, consensus-is mandatory. 
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C H A P T E R VET 
B S E C R E L A T E D B O D I E S 

Article-19 
General Terms 

The B S E C related.bodies that have their own budgets shall perform their functions: in:accordance 
with, their basic instruments and with due respect to the principles o f me B S E C set forth, in: the. 
"SunimitDeclarationonBlacicSea.EconomicCooperatioa'' of25 June 1992andikthis-.Chatter 

Article20 
Parliamentary Assembly o f the-Blacft Sea Economic Cooperation-

The Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation^ called fieremafter 
P A B S E C , representing- national Parliaments: of the Member States; provides: consistent support 
to thcBlack Sea cooperation process on aconsultative basis. 

,The B S E C wi l l closely cooperate with the PABSEC in promoting- the B S E C objectives-. 

The B S E C - P A B S E C relations shall be based on the principles of the "Summit Declaration on 
Black Sea Economic Cooperation" of 25 June 1992 signed in Istanbul, me subsequent Summit 
Meetings' decisions, as well as the "Declaration on the Establishment o f the Parliamentary 
Assembly o f theBlack Sea Economic Cooperation", adopted on 26 February 1993' in Istanbul. 

Article 21 
B S E C Business Council 

The B S E C Business Council, an international nan-goverrmentil organizat.on, consists of 
representatives of the business communities of the B S E C Member States. 

Trie Reports of the Business Council may be submitted ;c the Council for information and, ir 
necessary, appropriate action. 

Article 22 
Black Sea Trade and Development Bank 

The Member States, by the "Agreement Establishing the Black !-,ea Trade and Development 
Bank" (3STDB) done in Tbilisi on 30 June 1994, setup the B S T T f l . 

Tne purpose of the Bank shall be to effectively contribute to the transition process of the 
Member States towards the economic prosperity of the people of the region and to finance and 
promote regional projects and provide other banking services to projects of the public and 
private sectors in the Member States and trade activities among the Member States in conformity 
with the provisions of the Agreement Establishing the B S T D B . 

Article 25 
Academic cooperat.on 

Tne B S E C wil l promote the cooperation among- academi: communities, scholars and scientists 
of the Member States, with the aim to promote the principles and objectives of me B S E C within' 
their competence. 
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Article- 24-
BSECaffiliated centers 

The B S E C affiliated, centers are established upon approval o f the Council to serve all the 
interested Member States on specific areas, o f cooperation. 

The respective centers should work in close relationship with the relevant Subsidiary. Organs- off 
the B S E C , in accordance with their specific areas o f activity. 

The results o f the centers' activities are of cousuitative nature. 

C H A P T E R V m 

F I N A N C I A L P R O V I S I O N S 

Article 25 
Budgetof the Organization 

The Budget of the B S E C is composed of the financial contributions from the Member States 
determined according to relevant resolutions of the Council. 

The budges shall be authorized and audited on an annual basis. The financial year shall ran from 
1 January to 31 December. 

Failure of fulfillment of financial obligations shall be submitted to the Council for consideration. 

Article 26 
V 'oluntar/ contributions to the Organization 

Special funds may be created upon the resolutions of the Council. To this purpose, contributions 
on voluntary basis from the BSEC Member States, group of States, Observers, third parties-
donors shall be welcomed, provided that the conditions attached to such voluntary contributions 
are consistent with the principles and objectives of the B S E C . 

Each special fund shall be governed by specific rules and regulations adopted for such fond by 
the Council. 

C H A P T E R DC 
L E G A L P R O V I S I O N S 

Article 27 
Legal capacity 

T h e B S E C shall possess juridical personality. It shall have the capacity: 

a) to contract; 

b) to acquire and dispose of movable and immovable property; 

c) to initiate legal proceedings. 
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Article 23 
Privileges' and Immunities 

The B S E C , its Officials and the Representatives o f Member States shall enjoy in me territories 
o f Member States the privileges and immunities, defined in the "Convention on_Erivileges and 
Immunities o f the United Nations", adopted by the General Assembly of" the United Nations on 
13 February 1946, which are necessary for the independent exercise o f their functions in 
accordance with-the principles and objectives of theBSEC. 

Officials of the PERMIS and the Representatives of Member States who are nationals o f or 
permanent residents in the Hosr country shall enjoy only immunity from jurisdiction and 
inviolability in respect of official acts performed in the exercise of their functions. 

The Members shall conclude an Additional Protocol regarding the privileges and immunities of 
the B S E C and the PERMIS staff. 

Article 29 
Settlement ofdisagreements 

In case of a disagreement between two or more Member States concerning the interpretation cr 
application of this Charter, the Parties concerned shall consult and, if necessary, they spail 
submit the disagreement to the Council for consideration and appropriate actions. 

Article 30 
Amendments 

Any Member State may propose an amendment to this Charter. 

The text of any proposed amendment shall be circulated to the Member States through the 
PERMIS and submitted to the Council for consideration and approval. 

Amendments to this Charter, approved pursuant to paragraph 2 above, shall be subject to 
ratification, acceptance or approval by the Member States and shall enter into fores according to 
the procedure set forth in Article 33. 

C H A P T E R X 
F I N A L P R O V I S I O N S 

Article 31 
Signature, ratification, acceptance approval, accession. 

The present Charter shall he open for signature by all Founding Members o f the BSEC. 

This Charter is subject to ratification, acceptance or approval by the signatory Founding 
Members o f the B S E C . 

This Charter shall be open: for accession by any non-signatory state in accordance with the 
provisions o f this Charter. 

Instruments o f ratification,, acceptance, approval, o r accession shall be deposited with the 
Depository. 
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Article 32 
Reservations 

No reservations may be made to this Charter. 

Article 33 
Entry into force 

This Charter shall enter into force on the first day of the month following thedate when nine 
Founding Members have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval. 

For each State which ratifies, accepts, approves or accedes to this Charter after the date of its 
entry into force, as provided in paragraph 1, this Charter shall enter into' force on the date of the 
deposit by that State of its respective instruments. 

Article 34 
Depositor/ 

The PERMJS shall be the depository of this Charter. 

The original, o f this Charter in a single copy in the English language shall be deposited with the 
PERMJ.S, as Depository. 

T N VVTTNESS W H E R E O F , the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed 
this Charter. 

Done at Yalta this fifth day of June one thousand nine hundred ninety eight. 

For the Republic of Albania 

For the Republic o f Armenia 

F o r the Republic of Azerbaijan 

Fo r the Republic of Bulgaria 

F o r Georgia: 

F o r the Hellenic Republic 

For the Republic of Moldova 

Fo r Romania. 

For the Russian Federation 

For the Republic of Turkey 

For Ukraine 
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Yönetmelikler 

İnönü Üniversitesinden: 

İnönü Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve 
Sınav Yönetmeliği 

Amaç 

Madde 1 — B u Yönetmeliğin amacı İnönü Üniversitesine bağlı, Tıp Fakültesi dışın
da kalan fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokullarındaki önlisans ve lisans eğitim-
öğretimi ile sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir. Fakülteler, yüksekokullar ve 
meslek yüksekokulları bu Yönetmelik çerçevesinde kendi yönergelerini hazırlayabilirler. 

Kapsam 

Madde 2 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun ilgili maddele
ri, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul kararlan ile çıkarılan yönetmelikler ve 
bu kurulların çerçeve ilke ve kararlarına göre İnönü Üniversitesinde uygulanan önlisans ve 
lisans eğitim-öğretim programlarının nasıl düzenleneceğine, sınav değerlendirmelerinin nasıl 
yapılacağına, öğrenci kabulüne, diploma ve unvanlara, devamlı ve geçici ayrılma işlemleri-
ne, staj, bitirme çalışması, endüstri eğitimi ve diğer öğretim çalışmaları ile öğrenci danışman
lık işlemlerine ilişkin ortak hükümleri kapsar. 

Tanımlar 

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen başlıca kavram ve terimlerin tanımları aşağıda 
belirtilmiştir. 

a) Önlisans : Ortaöğretime dayalı en az dört yarıyıllık bir programı kapsayan, ara in-
sangücü yetiştirmeyi amaçlayan ve lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğ
retimdir. 

b) Lisans : Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yük
seköğretimdir. 

c) Eğitim-Öğretim Yılı : B i r eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılından oluşur ve 
her yarıyıl en az 70 (yetmiş) işgünüdür. 

ç) İkinci Öğretim : Yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini taki
ben yapılan örgün öğretimdir. 

d) K r e d i : B i r yarıyıllık öğretim süresi içinde haftada bir saatlik teorik ders; bir-üç sa
atlik seminer; ik i saatlik uygulama, iki-dört saatlik lâboratuvar veya atölye; üç saatlik tıbbi 
ve cerrahi klinik uygulama dersi ile saha çalışması veya bitirme çalışması bir kredi olarak de
ğerlendirilir. 

e) Başarısız Ders : İlgili yükseköğretim kurumu eğitim-öğretim programında yer alan 
ancak bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtildiği şekilde başarı notu alınmamış veya 
Geçici 2 nci maddedeki şekliyle başarılı sayılmamış olan her ders başarısız ders sayılır. A n 
cak 11 inci maddedeki seçmeli dersler grubunda olup kayıt yaptırıldığı halde başarılı oluna
mamış fakat i lg i l i yönetim kurulunca bırakılması karara bağlanmamış dersler başarısız ders 
sayılmaz. 
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f) Son Sınıf Öğrenc i s i : Kanun ve yönetmeliklerle tanımlanmış eğitim-öğretim süre
lerinden sayılan ve ik i yıllık yüksekokullarda en az ik i , dört yıllık fakülte ve yüksekokullar-
da en az altı yarıyılını doldurmuş öğrenciler son sınıf öğrencisi olarak kabul edilirler. 

Kabul ve Kayıt 

Madde 4 — İnönü Üniversitesine bağlı fakültelere, yüksekokullara ve meslek yüksek
okullarına kabul ve kayıt için, önlisans ve lisans öğrenimi ile i lgi l i Merkezi Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme Sınavını, gerektiğinde Özel Yetenek Sınavını kazanmış olmak, başka bir yüksek
öğretim kurumunda kayıtlı olmamak şarttır. 

Kayıt işlemleri İnönü Üniversitesi Rektörlüğünce, Yükseköğretim Kurulunca tespit 
olunan tarihler arasında yapılır. B u tarihler arasında kesin kayıt yaptıramayanların mazeret
leri Üniversite Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Öğrencinin kay
dını kendisinin yaptırması zorunludur. 

Kabul ve kayıt için İnönü Üniversitesine başvuranlar ile kayıtlı öğrenciler, kılık kıya
fet konusunda, Anayasa Mahkemesinin 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun Ek 17 nci 
maddesine ilişkin kararına, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu kararları ile kesinle
şen Danıştay ve İdare Mahkemelerinin aldığı yargı kararlarına, Yükseköğretim Kurulu karar
larına, Üniversite Senatosunca alınmış ve alınacak tüm kararlara uymakla yükümlüdürler. B u 
kararlara uymayanların kabul ve kayıt işlemleri yapılmaz ve kayıtları yenilenmez. Öğrenim
leri süresince kılık kıyafet ile i lgi l i mevzuata uymayan öğrenciler hakkında Yükseköğretim 
Kurumları Öğrenci Disipl in Yönetmeliğine göre işlem yapılır. 

Öğrenci Danışmanı 

Madde 5 — Fakültelerde, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında eğitim-öğre-
timin düzenli bir biçimde yürütülebilmesi ve koordinasyonu için her öğrenciye üniversiteye 
girişinden üniversite ile ilişiği kesilene kadar geçen süre için bir danışman görevlendirilir. 
Danışman her yarıyıl alınacak derslerin sırasının belirlenmesinde, ders alma formlarının dol
durulmasında ve öğrenci ile i lg i l i kararların uygulanmasında rehberlik yapmak ve öğrenim 
durumu ile i lgi l i kayıtları tutmak üzere i lg i l i bölüm başkanlığınca görevlendirilen öğretim 
elemanıdır. 

Kayıt Yenileme 

Madde 6 — Akademik takvimde belirlenen süre içinde, normal öğretim öğrencileri 
katkı payını, ikinci öğretim öğrencileri ise öğrenim ücretini yatırıp ders alma formlarını dol
durmak suretiyle kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Katkı payını ya da öğrenim ücretini ya
tırmayan ve/veya ders alma formunu doldurmayan öğrenci kaydını yenilememiş sayılır. Be
lirlenen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci o yarıyılda i lg i l i yükseköğretim kurumun
da derslere devam edemez. B u şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır. 

Süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrencilerin haklı ve geçerli nedenlere dayanan 
mazeretlerinin kabulüne ve kayıtlarının yenilenip yenilenmemesine, i lgi l i yükseköğretim ku
rumunun yönetim kurulu, eğitim-öğretim yılının başlangıcından üçüncü haftanın sonuna ka
dar geçen süre içinde karar verir. 

Öğrencinin haklı ve geçerli bir mazereti yoksa kaydını kendisinin yenilemesi zorun
ludur. 

Başka B i r Üniversitede Başarılan Derslerin İntibakı 

Madde 7 — Herhangi bir yükseköğretim programına kaydını yaptıran öğrencinin, 
muafiyet talebinde bulunması halinde i lgi l i yönetim kurulu önceki kurumunda başardığı ders-
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leri değerlendirerek, hangilerinden başarılı ve muaf sayılacağım karara bağlar ve karşılık gelen 
yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun değişik 44 üncü mad
desinin tanımış olduğu azami öğrenim süresinden düşürülür. 

Yatay Geçiş 

Madde 8 — İnönü Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına 
gerek kendi birimlerinden gerekse başka üniversitelerden olacak yatay geçişler Yükseköğre
tim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönet
melik uyarınca yapılır. 

ikinci öğretime devam eden öğrencilerden, hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın 
bütün derslerini başarmak ve ilk % 10'a girmek suretiyle bir üst sınıfa geçmiş olanlar normal 
öğretim programlarına yatay geçiş yapabilirler. Normal öğretimden ikinci öğretime de yatay 
geçiş yapılabilir; bu yatay geçişler normal öğretimde uygulanan mevzuat hükümlerine tabi
dir. 

Yatay geçişle kabul edilecek öğrenci sayıları her yarıyıl i lgi l i yönetim kurullarınca, 
eğitim-öğretimin başlamasından iki ay önce belirlenerek Rektörlüğe bildirilir. 

Dikey Geçiş ve Lisans Tamamlama 

Madde 9 — Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programına giriş ve devam ko
şulları Meslek Yüksekokulu Mezunlarının Lisans Öğretimine Devamları Hakkında Yönet
melik, öğretmen yetiştiren yüksekokul mezunlarının lisans programına giriş ve devam koşul
ları da Öğretmen Yetiştiren Yüksekokul Mezunlarının Lisans Öğrenimi Yapmaları Hakkında 
Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir. 

Öğrenim Süresi ve Ek Sınav Hakkı 

Madde 10 — a) Öğrencilere öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler ik i 
yıllık önlisans için dört yıl, dört yıllık lisans için yedi yıldır. Öğrenciler normal eğitim-öğre-
tim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda ta
mamlamak zorundadırlar. 

b) Son sınıf öğrencisi olmak koşuluyla azami süre sonunda öğrenimini başarıyla ta
mamlayamayan öğrencilerden; 

1) Başarısız ders sayısı beşten fazla olanlara azami sürenin bitiminden itibaren bir yıl 
içinde kullanılmak üzere, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı tanınır. Bu sı
navlar sonunda başarısız olunan ders sayısını beş veya dörde indirenlere üç yarıyıl daha ya
rıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı verilir. 

2) Başarısız ders sayısı beş veya dört olanlara azami sürenin bitiminden itibaren kul
lanılmak üzere dört yarıyıl süreyle yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı verilir. 

3) Başarısız ders sayısı üç veya daha az olanlara azami sürenin bitiminden itibaren 
kullanılmak üzere yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına sınırsız girme hakkı verilir. 

c) Normal eğitim-öğretim süresi sonunda başarısız ders sayısı üç veya daha az olan 
öğrencilere yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına sınırsız girme hakkı verilir. 

ç) Sınavlara sınırsız girme hakkı verilmiş olan öğrenciler üst üste veya aralıklı olarak 
toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç sınava girmezlerse bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve 
bu haktan yararlanamazlar. 
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d) Azami eğitim-öğretim süresini tamamladıktan sonra verilen ek sınav hakkından 
veya sınavlara sınırsız girme hakkından yararlanabilmek için başarısız olunan derslerin de
vamını almış olmak gerekir ve başarı notlarının hesabında arasınav notları dikkate alınmaz. 
Bu haklardan yararlanan öğrenciler sınav hakkı dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz
lar. 

Dersler ve Derslere Devam 

Madde 11 — a) Dersler zorunlu ve seçmeli olarak ik i gruba ayrılır: 

Zorunlu Dersler : Öğrencilerin kayıtlı oldukları birimin programında zorunlu olarak 
öngörülen derslerdir. B i r dersin alınabilmesi için, başarılması zorunlu görülen derslere, ön-
koşullu dersler denir. 

Seçmeli Dersler : İlgili yükseköğretim kurumunun belli programı içinde, öğrencilerin 
kendi tercihlerine bağlı olarak alacakları derslerdir. B i r seçmeli dersin değiştirilmesi veya bı
rakılması i lg i l i yönetim kurulu kararına bağlıdır. 

b) Öğrenciler her yarıyılda en az 12 en fazla 33 kredilik ders alabilirler. Mezuniyet 
durumundaki öğrenciler için bu limit kredisine bakılmaksızın bir ders ile aşılabilir. Atatürk 
İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk D i l i ve Yabancı D i l derslerinin kredisi bu limite dahil değil
dir. Öğrenciler önceki yıllarda başarısız oldukları zorunlu dersler ile hiç almadıkları önkoşul-
lu dersleri öncelikle alırlar. Devamı alınmış bir derse tekrar devam etme zorunluluğu yoktur, 
ancak arasınavlarına girmek zorunludur. 

c) Üniversitemize yeni kaydolan öğrenciler istedikleri takdirde bir defaya mahsus ol
mak üzere ve öğrenimleri süresince tekrarlanmamak koşuluyla eğitim-öğretimin başlangıcın
dan itibaren i lk bir ay içinde i lg i l i bölüm başkanlıklarına yazılı olarak başvurmak suretiyle, 
ortaöğrenimlerinde almış oldukları yabancı dillerini değiştirebilirler. 

ç) İlk kez alınarak başarısız olunan bir derse tekrar devam etmek zorunlu değildir. Öğ
renciler bu durumdaki dersleri bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde öngörülen eğitim-öğre-
tim süresi içinde başarılı olana kadar ders alma formuna yazmak ve arasınavlarına katılmak 
koşuluyla yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girebilirler. Arasınavlara katılmayan öğren
cilerin arasınav not ortalaması sıfır olarak değerlendirilir. 

Sınavlar 

Madde 12 — Sınavlar arasınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı olmak üzere 
üç grupta toplanır. Sınavlar dersin niteliğine göre, bölüm kurulunun takdirine bağlı olarak, 
yazılı, yazılı-sözlü ya da uygulamalı olarak yapılabilir. 

Arasınavlar: Yarıyıl içinde yapılan sınavlardır. B i r dersin her yarıyılda en az bir ara-
sınavı yapılır. Arasınav tarihleri eğitim-öğretimin başladığı günü izleyen 15 gün içinde, ders
ten sorumlu öğretim elemanının görüşü de alınarak i lgi l i bölümce karara bağlanır ve ilan edi
lir. 

İki yarıyıl devam eden dersler için en az ik i arasınav yapılır. Ayrı ders niteliğindeki 
proje, ödev, lâboratuvar, bitirme çalışması, atölye ve benzerlerinin yarıyıl içi değerlendirme
leri arasınav yerine geçer. 

Aras ınav sonuç l an , bir sonraki s ınavdan en geç bir hafta önce i lan edilir. Aras ı -
navlar ın birbirine göre farklı ağırl ıkta olması halinde durum i lg i l i öğret im e lemanınca , 
arasınav tarihlerinin ilanı ile birlikte öğrenci lere duyurulur. Aras ınav not or ta laması öğ
rencinin aras ınavlarda aldığı notlar toplamının arasınav sayısına bö lünmes i ile elde edi
lir. B u şeki lde bulunan sayının kesir k ısmı 0,5 ya da daha büyükse bu sayı tam sayıya 
yükseltilir. 
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Mazeret arasınavları: Haklı ve geçerli nedenlerle arasınavlara katılamayan öğrenci

ler için açılan sınavdır. Haklı ve geçerli nedenler bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belir

tilen şekillerdeyse kabul edilir. 

Yarıyıl sonu sınavları: Yarıyıl sonunda derslerin bitimini takiben yapılan sınavdır. Bir 

dersin yarıyıl sonu sınavına katılabilmek için; 

a) Derse kayıtlı olmak, 

b) Teorik veya uygulaması da olan teorik ders ise en az yüzde yetmişine devam etmiş 

olmak, 

c) Uygulamalı ders ise en az yüzde seksenine devam etmiş olmak, 

gerekir. 

Ancak, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri devamsız oldukları uygu

lamalı dersleri, dersten sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenen programa göre, sınav

dan önce telafi etmek zorundadırlar. 

Bütünleme Sınavları: Yarıyıl sonu sınavında başarısız olan öğrencilere aynı sınav dö

neminde yapılmak üzere açılan sınavdır. 

Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları her yıl akademik takvimde belirtilen tarihler ara

sında önceden ilan edilen yer, gün ve saatte yapılır. Bu sınavlar bir yarıyılda açılan her ders 

için birer kez açılır ve ayrıca mazeret sınavı yapılmaz. 

Tek ders sınavları: Mezun olmak üzere takip ettiği eğitim-öğretim programının biri 

hariç diğer derslerini başarılı olarak tamamlayan öğrenciler ile bu tek derse ek olarak 2547 

sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendinde belirtilen derslerden sade

ce birinden başarısız olan öğrencilere başarısız oldukları bu dersler için açılan sınavdır. Tek 

ders sınavı bütünleme sınavlarından sonra açılır ancak öğrenciler bu haktan bir defaya mah

sus olmak üzere yararlanabilirler. Tek ders sınavında alınan not o dersin başarı notudur. 

Başarı Notu 

Madde 13 — Başarı notu arasınav not ortalamasının % 30'u ile yarıyıl sonu veya bü-

tünleme sınav notunun % 70'i toplanarak bulunur. Bu şekilde bulunan sayının kesir kısmı 0,5 

ya da daha büyükse bu sayı tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için ya

rıyıl sonu veya bütünleme sınavından en az 50 almak koşuluyla başarı notunun en az 50 ol

ması, sağlık yüksekokullarında bir dersten başarılı sayılabilmek için ise yarıyıl sonu veya bü

tünleme sınavından en az 60 almak koşuluyla başarı notunun 60 olması şarttır. 
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Başarı Notunun Değerlendirilmesi 

Madde 14 — a) Geçer Notlar : 

Başarı Notu Başarı Notu Katsayı Derece 
(Sayıyla) (Harfle) 

90-100 
80-89 
70-79 
60-69 
50-59* 

A A 
B A 
B B 
C B 
C C 
G G 

4,00 
3,50 
3,00 
2,50 
2,00 

Pekiyi 
Pekiyi 
İyi 
İyi 
Orta 
Geçer (Kredisiz dersler için) 

* Sağlık yüksekokulları için geçmez nottur. 

b) Geçmez Not lar : 

E E : Ağırlık olarak ders saati dışı çalışma ve uygulamaya dayalı derslerde ödev ve ça
lışmaların eksik veya yetersiz olması halinde verilir. Öğrenci eksikliğini bütünleme sınavları 
dönemi sonuna kadar tamamlamak zorundadır, aksi halde F F notu verilir. 

F F : Öğrenci devamsız. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok. 

F G : Öğrenci derse devam etmiş olduğu halde yarıyıl sonu sınavına girmedi. Bütün
leme sınavına girme hakkı var. 

F E : Öğrenci yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girdi, ancak sınav notu veya ba
şarı notu 50'nin altında, sağlık yüksekokullarında ise 60'ın altında olduğu için başarısız. 

Madde 15 — a) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) ben
dinde belirtilen derslerden, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinin arasınavları ve yarı
yıl sonu sınavları yapılmaz, ancak bütünleme sınavları yapılır. B u derslerde öğrencilerin ya
rıyıl içindeki toplu ve ferdi çalışmalarındaki başarısına, derslerine devamına, derslerdeki iler
lemelerine bakılarak G G (başarılı) ya da FF, F G , F E (başarısız) notlarından biri verilir. Bü
tünleme sınavlarında 50 ve yukarısı, sağlık yüksekokullarında ise 60 ve yukarısı G G (başarı
lı) notu ile değerlendirilir. Programlardaki diğer kredisiz derslerin yarıyıl sonu ve bütünleme 
sınavları yapılır, ancak değerlendirilmesi bu Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü maddesinde belir
tildiği şekilde yapılır. 

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk D i l i ve Yabancı D i l dersleri kredili ve zo
runludur. 

Madde 16 — İnönü Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları 
yönetim kurullarınca karar verildiği takdirde uygulamalı dersleri kapsamak üzere bir yarıyıl 
devam eden derslerden en az 4, ik i yarıyıl devam eden derslerden en az 8 arasınav yapılabi
lir. B u derslere mahsus olmak üzere, arasınav not ortalaması tam notun % 70' ini aşan öğren
ciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavına katılmazlar. B u öğrencilerin arasınavlarının or
talaması başarı notu olarak sayılır. Arasınav not ortalaması tam notun % 70' ini aşamayan öğ
renciler yarıyıl sonu sınavına katılırlar ve bu öğrencilerin başarı notu bu Yönetmeliğin 13 ün-
cü maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanır. 
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Sınav Sonuçlarına İtiraz 

Madde 17 — Öğrenciler sınav sonuçlarına itirazlarını, sonuçların ilan tarihinden iti

baren on gün içinde yazılı olarak dersi aldıkları yükseköğretim kurumunun dekanlık veya 

müdürlüğüne yaparlar. İtirazlar, maddi hata bakımından yapılır. İtiraz i lg i l i bölüm başkanlığı 

tarafından maddi hata bakımından incelenmek üzere sorumlu öğretim elemanına sevk edilir. 

Eğer sınav sonucunda değişme olursa bu sonuç, i lgi l i yükseköğretim kurumu yönetim kuru

lunca görüşülür fakat dersi okutan öğretim elemanının takdir ettiği not değiştirilmez. Yöne

tim kurulu karan on beş gün içinde Rektörlüğe bildirilir. 

Üniversiteden İlişik Kesme 

Madde 18 — a) B u Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirlenen süreler içinde me

zun olamayan veya ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını üç veya daha azına indireme-

yen, 

b) Normal öğretimde, üst üste ik i kez kayıt yenilemeyen, ikinci öğretimde ise öğre

nim ücretinin ikinci taksitini tanınan bir aylık ek süre içinde ödemeyen, 

öğrencilerin i lg i l i yönetim kurulu kararıyla üniversite ile. ilişiği kesilir. 

Mezuniyet Başarı Notu 

Madde 19 — Mezuniyet başarı notu, derslerin her birinin başarı notuyla o dersin kre

disi çarpımı ile elde edilen sayılar toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle el

de edilir. 

Mazeret Arasınavı 

Madde 20 — Bi r dersin arasınavına i lg i l i yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu

nun kabul edeceği haklı ve geçerli bir nedenle katılamayan öğrenciler için mazeret arasınavı 

açılır. 

B u öğrenciler mazeretlerini arasınav tarihinden sonraki yedi gün içinde, haklı ve ge

çerli mazeretlerini gösteren belgelerini eklemek suretiyle, ders aldıkları dekanlık veya mü

dürlüğe yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. B u süre geçtikten sonra yapılan başvurular ka

bul edilmez. 

M i l l i takım karşılaşmalarında mi l l i takımlarımızda; üniversitelerarası yıllık spor kar

şılaşmalarında üniversite takımlarında yer alan öğrenciler, bu takımlarda bulunmalarının zo

runlu olması nedeniyle, arasınavlara katılmamaları halinde, i lgi l i öğretim elemanının önce

den tespit ve ilan ettiği yer ve zamanda arasınavlara alınırlar. 
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Kayıt Dondurma 

Madde 21 — Öğrencilerin kayıtları aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin var

lığı halinde normal ve ek öğrenim süreleri işlememek üzere i lgi l i yönetim kurulu kararıyla 

dondurulabilir. B u süre bir yıldan fazla olamaz. B u süre içinde öğrenciler izinli sayılırlar. A n 

cak kanser, verem, akıl hastalıkları vb. uzun süreli tedaviye ihtiyaç göstermesi nedeniyle alı

nan sağlık kurulu raporları değerlendirilerek yukarıda belirtilen bir yıllık süre ik i yıla çıkarı

labilir. B u durumdaki öğrencilerin, yeniden sağlık raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, 

öğrenimlerine devam edemeyeceklerine i lg i l i yönetim kurulunca karar verilmesi halinde üni

versite ile ilişikleri kesilir. 

Haklı ve Geçerli Nedenler : 

a) Öğrencinin üniversite hastaneleri veya üniversite hastanelerince tasdik edilmiş 

devlet hastaneleri raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlıkla i lg i l i mazeretleri, 

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin ik i numara

lı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğrenimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar 

nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu karan ile ara verilmesi, 

c) Mahall in en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması ko

şuluyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması , 

ç) Bir inci derecede kan ve sihri hısımlarının ağır hastalığı halinde bakacak başka kim

sesinin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgele

mesi ve i lg i l i yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca makul addedilmesi, 

d) Ekonomik nedenlerle yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu kararıyla izinli 

olarak öğrencinin öğrenimine ara vermiş olması, 

e) B i r ceza mahkemesi tarafından verilen ve kesinleşen hüküm içeriği ve sonuçlan ba

kımından öğrencinin, tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibarıyla bir fiilden dolayı 

öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet hali, 

0 Öğrencinin hangi sınıfta bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecili

nin kaldırılması suretiyle askere alınması, 

g) Öğrencinin tutukluluk hali, 

ğ) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, staj, 

araştırma gibi imkânların doğması hali, 

h) İlgili yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve 

Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilecek diğer haller, 
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Raporlu veya mazeretli öğrenciler, raporlu veya izinli sayıldıkları tarihlerde hiçbir sı

nava katılamazlar, katılsalar bile sınav sonucu geçerli sayılmaz. 

Diplomalar 

Madde 22 — İnönü Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulların

dan mezun olan öğrencilere aşağıda belirlenen diplomalar verilir: 

Meslek Yüksekokulu D ip lomas ı : İnönü Üniversitesine bağlı bir meslek yüksekoku

lu ile i lg i l i eğitim-öğretim programında öngörülen tüm teorik ve uygulamalı dersleri, varsa 

staj ve bitirme çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrencilere i lgi l i dalda verilen diploma

dır. 

Önlisans Diploması : Meslek yüksekokulu dışında, herhangi bir fakülte veya yüksekoku

lun eğitim-öğretim programının ilk dört yarıyılındaki derslerden başarılı olan ve sonraki yıl

larda Üniversiteden ayrılan öğrencilere, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre 

verilen diplomadır. 

Lisans Diploması : İnönü Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullardaki tüm te

orik ve uygulamalı dersleri, varsa staj ve bitirme çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğren

cilere i lg i l i dalda verilen diplomadır. 

Öğrencinin kayıtlı bulunduğu birimden mezuniyetine, i lg i l i yükseköğretim kurumu

nun yönetim kurulu karar verir. 

Stajlar 

Madde 23 — a) İnönü Üniversitesine bağlı fakülteler, yüksekokullar ve meslek yük

sekokullarında yapılacak stajlar ve endüstri eğitimleri, Yükseköğretim Kurulunun bu konuda 

çıkarmış olduğu yönetmelikler ve belirlediği ilkeler doğrultusunda i lgi l i yükseköğretim ku

rumlarının yönergelerinde belirlenen hükümlere göre yapılır. 

b) Pratik dersler, uygulamalı dersler ve stajlar öğrencinin tercih edeceği i lg i l i kamu 

kurum ve kuruluşları ile bunlara eşdeğer özel kuruluşlarda yapılabilir. Bu süre içinde öğren

ci yükseköğretim kurumları öğrenci disiplin kurallarına tabidir. 

Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti 

Madde 24 — Önlisans ve lisans öğrencilerinden her eğitim-öğretim yılında Bakanlar 

Kurulunca belirlenen miktar ve esaslar dahilinde normal öğretim öğrencilerinden katkı payı 

ve ikinci öğretim öğrencilerinden de öğrenim ücreti alınır. Bu katkı payı ve öğrenim ücreti 

dışında öğrencilerden başka ücret talep edilmez. 
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Kayıt donduran, disiplin cezası ile uzaklaştırılan, ayrılan, askerlik görevi nedeniyle 

izinli sayılan ve mezun olan öğrencilerden katkı payı veya öğrenim ücreti tahsilatı, Yükse

köğretim Kurulu Başkanlığının veya Üniversite Senatosunun bu konu ile ilgili olarak almış 

olduğu kararlar doğrultusunda yapılır. 

Madde 25 — Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten sonra Yükseköğretim Üst Ku

ruluşlarınca yapılacak değişiklikler bu Yönetmelikte herhangi bir değişikliğe gerek kalmadan 

aynen uygulanır. 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik 

Madde 26 — Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yayımlanmış İnönü Üniversi

tesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve değişiklikleri yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1— Sağlık Yüksekokullarında 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında ka

yıtlı bulunan öğrenciler dahil eski yıllarda kayıtlı öğrenciler hakkında bu Yönetmelik ile yü

rürlükten kaldırılan 18/10/1993 tarih ve 21732 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnönü 

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi 

hükmü uygulanır. 

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde kayıtlı bulunan öğrenciler, 

a) Bir öğrenci normal öğrenim süresi içinde, önlisansta en fazla iki, lisansta en fazla 

dört dersten başarı ortalaması ile muaf sayılabilir. Bunun için öğrenci; 

1) Başarısız olduğu derse devam etmiş ve sınavlarına girmiş olması, 

2) Aynı dönemde almış olduğu diğer derslerin dönem başarı ortalamasının tam notun 

% 70'i ya da üstünde olması, 

3) Aynı dönemde başarılı olduğu diğer derslerin kredi sayısı başarısız olduğu dersin 

kredi sayısının en az 3 katı olması, 

koşuluyla ilgili bölümün önerisi ve yönetim kurulunun kararıyla o dersten başarılı sa-

yılır ve G G notu alır. Bu şekilde başarılı sayılan derslerin kredileri, öğrencilerin mezuniyet 

kredisine sayılır, ancak mezuniyet başarı notu hesabına katılmaz. 

b) Önkoşul niteliğindeki bir dersten başarı ortalaması ile geçilmez. 

Yürürlük 

Madde 27 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 28 — Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 

Yönetmeliği 

Kapsam ve Dayanak 

Madde 1 — B u Yönetmelik Ondokuz Mayıs Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, 

araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere, 2547 sayılı Yükse

köğretim Kanununun 58 inci Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında 

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin değişik 2 nci maddesine göre hazırlanmıştır. 

Faaliyet Alanı 

Madde 2 — Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin çalışma alan

ları şunlardır: 

a) Yüksek öğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep 

edilecek bilimsel görüş, proje, araştırma, yüksek öğretim kurumlan dışındaki kurum ve ku

ruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları planla

mak, uygulamak, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri 

hizmetlerde bulunmak, 

b) Kimyasal, biyolojik ve benzeri tahliller ile araştırma, uygulama, iş değerlendirme

si ve organizasyonu hizmetlerini yapmak. Danışmanlık, analiz, uygulama, ölçme, değerlen

dirme, deney, model deneyi, muayene, teknik kontrol, plan, bilgi işlem organizasyonu, tek

nik bakım, onarım, ekspertiz, ölçü ayarı ve benzeri hizmetlerin yapılması, laboratuvar ve 

atölyelerde yapılan iş ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi ve bunlarla i lgi l i raporların düzenlen

mesi, 

c) Kl in ik , poliklinik, ameliyathane ve laboratuvarlarda yapılacak her çeşit muayene, 

tetkik, tahlil, tedavi, ameliyat, bakım ve üretimle i lgi l i iş ve benzeri hizmetleri yapmak, 

d) Mevcut f iz iki kapasiteyi değerlendirmek, faaliyet alanı ile sınırlı olarak mal ve hiz

met üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün onayını alarak pazarlamak ve satmak, 

satış yerleri açmak ve işletmek, 

e) Bel i r l i bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak. 

Döner Sermaye İşletmesi çalışmaları sırasında elde edeceği bilgi ve teknoloji biriki

mini eğitim ve öğretim alanına aktarmayı ve katkıda bulunmayı ön planda tutar. 

Yönetim Organları 

Madde 3 — Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu Üniversite Yönetim Kuru

ludur. İta amiri Rektör 'dür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekan

lara veya enstitü, yüksek okul, araştırma ve uygulama merkezi müdürlerine devredebilir. 
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Sermaye Limi t i 

Madde 4 — Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 3.789.500.000 - liradır. 

Uygulanacak Hükümler 

Madde 5 — B u Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1 inci maddede adı geçen 
yönetmeliğin hükümleri uygulanır. 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler 

Madde 6 — 6/5/1984 tarih ve 18393 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, "Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği", 9/9/1985 tarih ve 
18863 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fa
kültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği", 10/9/1985 tarih ve 18864 sayılı Resmî Gaze-
te'de yayımlanan, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi 
Yönetmeliği", 28/7/1986 tarih ve 19178 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, "Ondokuz M a 
yıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği", 6/10/1988 tarih ve 
19951 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Döner 
Sermaye İşletmesi Yönetmeliği", 11/5/1989 tarih ve 20162 sayılı Resmî Gazete'de yayımla
nan, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi 
Yönetmeliği", 29/7/1992 tarih ve 21299 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, "Ondokuz M a 
yıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi 
Yönetmeliği", 7/8/1992 tarih ve 21308 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, "Ondokuz M a 
yıs Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönet
meliği", 20/10/1992 tarih ve 21381 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, "Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Sinop Su Ürünleri Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği", 29/6/1994 
tarih ve 21975 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş He
kimliği Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği", 10/8/1994 tarih ve 22017 sayılı 
Resmî Gazete'de yayımlanan, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Döner 
Sermaye İşletmesi Yönetmeliği" bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kal
dırılmıştır. 

Geçici Madde 1 — Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde mevcut Döner Sermaye 
İşletmelerinin bütün mal varlığı ve personeli bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak kurula
cak olan Döner Sermaye İşletmesine başkaca bir işleme gerek kalmaksızın devredilir. 

Geçici Madde 2 — B u Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce mevcut Döner Sermaye 
İşletmesi Yönetmeliklerine göre başlanmış bulunan sözleşmeler ve diğer işlemler sonuçla
nıncaya kadar eski mevzuatın uygulanmasına devam olunur. 

Yürürlük 

Madde 7 — Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetme
lik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 8 — B u Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürü
tür. 
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Yeditepe Üniversitesinden: 

Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği 

B İ R İ N C İ B Ö L Ü M 

A m a ç , Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışında Yedi-

tepe Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında önlisans ve lisans 

düzeyinde eğitim ve öğretim ile öğrenci işlerinde uygulanacak ortak esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 — B u Yönetmelik, Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Üst Kurulu

nun çerçeve ilke ve kararlarına göre Üniversitede uygulanan önlisans ve lisans eğitim-öğre-

tim programlarının nasıl düzenleneceğine, sınav ve değerlendirmelerin nasıl yapılacağına, 

öğrenci kabulüne, diploma ve ünvanlara, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine, staj, bitirme 

çalışması ve diğer öğretim çalışmaları ile akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin ortak hü

kümleri kapsar. 

Dayanak 

Madde 3 — B u Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3511 sayılı K a 

nunun 1 inci maddesiyle değiştirilen 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazır

lanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4 — Yasa : 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu, Ek ve Değişikliklerini ifa

de eder. 

Eğitim - Öğretim P l a n ı : Eğitim - öğretim süresince, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tari

hi , Türk D i l i ve Yabancı D i l zorunlu dersleri ile Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar dalların

dan seçilecek bir ders ile Yükseköğretim Kurulu'nun i lgi l i program için belirlediği asgari 

eğitim - öğretim çalışmalarına ilişkin Üniversite Senatosunca kabul edilen ortak ilkelere da

yanılarak i lg i l i kurullarca onaylanan eğitim - öğretim çalışmalarının tümüdür. 

Eğitim - Öğretim Çalışmaları : Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının 

özelliklerine göre teorik dersler, uygulamalı dersler, pratik dersler, pratik çalışmalar, seminer 

ve meslek çalışmaları, staj, klinik çalışmalar, laboratuvar ve saha çalışmaları, proje, ödev, bi

tirme çalışmaları ve benzeri çalışmalarıdır. 
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Eğitim - Öğretim Yılı : İlgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksek okullarının ihti
yaç ve özelliklerine göre tek öğretim yılı veya güz ve bahar dönemleri olmak üzere ik i yarı
yıl olarak planlanan ve dönem sonu sınavları ve kayıt dönemi hariç en az 28 haftalık süreç
tir. 

Yaz D ö n e m i : İlgili kurulların önerisi ve Senato'nun onayı ile güz ve bahar dönemle
rine ek olarak yoğun eğitimi amaçlayan en az 7 haftalık eğitim - öğretim süresidir. 

Çift Anadal Programı : Öğrencinin bir eğitim - öğretim programının yanında ve aynı 
anda aynı fakülte içinde ya da dışında başka bir eğitim - öğretim programına devam etmesi
ne olanak veren programdır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Eğitim ve Öğretim Düzeyi ve D i l i 

Önlisans Eğit im ve Öğretimi 

Madde 5 — Yeditepe Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarında dört yarı yıllık 
bir eğitim ve öğretim programını bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen koşullara uygun 
olarak başarı ile tamamlayan öğrencilere önlisans diploması verilir. 

Lisans Eğitimi ve Öğretimi 

Madde 6 — Yeditepe Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesinde 5 yıllık, Tıp 
Fakültesinde 6 yıllık, diğer fakültelerde sekiz yarı yıllık bir eğitim ve öğretim programını bu 
Yönetmelik hükümlerinde belirtilen koşullara uygun olarak başarı ile tamamlayan öğrencile
re lisans diploması verilir. 

Lisans öğrenimini tamamlamayanların ya da tamamlayamayanların önlisans diploma
sı almaları veya meslek yüksekokullara intibakı hususunda Yükseköğretim Kurulu'nca bu 
konuda hazırlanan Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. 

Eğitim ve Öğretim D i l i 

Madde 7 — Yeditepe Üniversitesinin eğitim ve öğretim di l i İngilizcedir. Ancak, Fen-
Edebiyat Fakültesi Türk D i l i ve Edebiyatı Bölümünde Türkçe, İktisadi ve İdari Bil imler Fa
kültesi, Siyaset B i l i m i ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde ayrı ayrı İngilizce ve Fransızca, 
Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri klinik eğitimleri ile, Güzel Sanatlar Fakültesinde bazı ders
ler Türkçe ağırlıklı yapılacaktır. 

Üniversitede İngilizcenin yanı sıra hangi dilde eğitim ve öğretim yapılacağı Senato ta
rafından kararlaştırılır. 

Yabancı D i l Yeterlik Sınavı 

Madde 8 — Üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve yatay geçiş başvurusu yapan öğren
ciler, eğitim ve öğrenim görecekleri Türkçe dışındaki di l bilgilerinin seviyelerinin belirlen-
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mesi amacıyla Hazırlık Okulu tarafından hazırlanan yabancı di l yeterlik sınavına alınırlar. B u 
sınav sonunda yabancı di l bilgileri yeterli bulunan öğrenciler yerleştirildikleri önlisans ya da 
lisans programına kaydedilirler. 

Yabancı D i l Yeterlik Sınavından Muafiyet 

Madde 9 — Başvuru tarihinden geriye doğru iki yıl içinde eşdeğerliği Senato'ca ka-

bul edilen bir ulusal ya da uluslararası yabancı di l sınavında başarılı olduğunu belgeleyen öğ

renciler yabancı d i l yeterlik sınavından muaf tutulurlar. 

Yabancı D i l Hazırlık Okulu 

Madde 10 — Yabancı d i l bilgileri yeterli bulunmayan öğrenciler Hazırlık Okulunda 

bir yarıyıldan az olmamak kaydıyla gerekli görüldüğü süreyle yabancı di l hazırlık programı

na alınırlar. Kayıtlı bulundukları programda yabancı di l bilgilerini 4 yarıyıl içinde istenilen 

düzeye getiremeyen öğrencilerin, yabancı d i l bilgilerini Üniversite dışında geliştirmelerine 

olanak sağlamak amacıyla bir yıl süreyle kayıtları dondurulur. B u süre sonunda alınacak ye

terlik sınavında başarısız olanların Üniversite ile ilişkileri kesilir. 

Özel öğrencilik için başvuran öğrenciler de bu hükümlere uymak zorundadır. 

Yabancı D i l Yeterlik sınavındaki başarısızlık nedeniyle Üniversite ile ilişikleri kesilen 

öğrenciler, Üniversiteye giriş sınavında aldıkları puanın, girdikleri programla aynı adı taşıyan 

ve Türkçe eğitim yapılan yükseköğretim kurumlarının taban puanından daha düşük olmama

sı koşuluyla bu kurumlara yerleştirilmek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine 

başvurabilirler. 

Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M 

Kabul ve Kayıt Esasları 

Kontenjanlar 

Madde 11 — Üniversiteye kabul edilecek öğrenci sayısı Senato'nun önerisi üzerine 

Mütevelli Heyetçe belirlenir. 

Öğrenci Kabulü 

Madde 12 — Yeditepe Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokul

larına öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Seçme 

ve Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre yapılır. 

Ancak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen esaslara göre belli sanat dallarında üs

tün nitelikli olduğu belirlenen öğrenciler i lg i l i sanat dalında eğitim yapmak kaydıyla yapıla

cak yetenek sınavı sonuçlarına göre kabul edilir. 
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Kesin Kayıt 

Madde 13 — Üniversitenin birimlerinden birinde öğrenci olma hakkını kazanan aday 
ÖSYM Başkanlığınca belirlenen süre içinde şahsen ya da vekili aracılığıyla kesin kayıt yap
tırmak üzere başvurur. B u başvuruda belirtilen adres öğrencinin yazılı bildirim adresi olarak 
kabul edilir. B u adresin değişmesi halinde öğrenci değişikliği bildirmek zorundadır. 

Kayıt yaptırmak üzere yapılan başvuruda; 

a) Öğrenci Seçme Sınavı Sonuç Belgesi, 

b) Mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi, 

c) Nüfus cüzdanının onaylı örneği, 

d) İkametgah belgesi, 

e) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (erkek adaylar için), 

f) 12 adet 4,5x6 ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, önden başı ve boynu açık ola
cak), 

g) Yasa ve Mütevelli Heyetçe belirlenmiş mali yükümlülüklerin yerine getirildiğine 
ilişkin belge, 

h) Üniversite yetkili kurullarınca ilan edilen diğer koşulların yerine getirildiğine iliş
kin belge aranır. 

Belgelerinde eksiklik, tahrifat ya da sahtelik bulunan öğrencilerin kayıtları iptal edilir. 

B u belgelere dayanılarak elde edilen tüm haklar da geçersiz sayılır. 

Akademik Kayıt 

Madde 14 — Her öğrenci kayıtlı bulunduğu akademik programa akademik takvimde 
belirtilen süre içinde başvurarak kaydını yaptırır. Bu kayıt sırasında eğitim ücretinin ödendi
ğini gösteren belgenin verilmesi zorunludur. Aks i halde akademik kayıt yapılmaz ve bu öğ
renciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. 

Kayıt Süresi 

Madde 15 — Tüm öğrenciler akademik kayıtlarını gerekli ücretlerini ödeyerek bulun
dukları sınıf ve durumlarına göre akademik takvimde belirlenip duyurulan günler içinde yap
tırmak zorundadırlar. Mazeretleri nedeniyle bu tarihler içinde kayıt yaptıramayan öğrencile
rin başvuruları üzerine durumları i lg i l i yönetim kurulunca incelenip mazeretleri geçerli görü
lenlerin kayıtları yapılır. Öğrencinin, i lgi l i yönetim kurulunca kabul edilen mazereti nedeniy
le Üniversiteye devam edemediği süre yasal öğrenim süresine dahil edilemez. 

Bi r öğrencinin kaydı ders ekleme-bırakma süresinin bitiminden sonra yapılamaz. 

Yabancı Öğrencinin Kabulü 

Madde 16 —Yabanc ı uyruklu öğrenciler hakkında Türkiye 'de Öğrenim Gören Ya

bancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. 
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Yatay Geçiş Yoluyla Kabul 

Madde 17 — a) Üniversite Dışından Yatay Geçiş Yoluyla Kabul: Diğer yüksek öğre

tim kurumlarından Üniversiteye bağlı birimlere yapılacak yatay geçişlerde Yükseköğretim 

Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından çıkarılan Yükseköğretim Kurumlan Arasında 

Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygula

nır. 

Başvurular öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği birimin yönetim kurulunca karara 

bağlanır ve bölüm başkanınca ders intibakları yapılır. 

Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim sürelerinin hesabında öğrencinin geldiği ku

rumda geçirmiş olduğu süreler de hesaba katılır. Toplam süre Kanunla belirlenen azami sü

reyi aşamaz. 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavına girerek Üniversitenin birinci sınıfı

na kayıt yaptıran öğrencilerin,öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının ya da yan yı

lının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, önceden yükseköğretim kurumlarında başardık-

ları derslerden birim yönetim kurulu kararı ile muaf kabul edilebilirler. Bu takdirde, her 17 

kredilik muafiyet için azami öğrenim süresinden bir yarıyıl düşülür. 

b) Üniversite İçinden Yatay Geçiş Yoluyla Kabul : Bulundukları eğitim - öğretim 

programından Üniversite içinde başka bir programa geçiş yapmak isteyen öğrencilerin: 

1) Bulundukları programa göre hazırlık sınıfı dışında eğitim esasına göre en az bir ya-

rıyıl ya da bir yıl öğrenim görmüş olması, 

2) Bulundukları programda almış olduğu derslerin genel not ortalamasının en az % 60 

ya da 4 tam not üzerinden 1,5 olması, 

3) Bulundukları programda disiplin cezası almamış olması, 

4) Bulundukları programda başarısız dersinin olmaması, 

5) Transfer edilen derslerin ortalamasının en az 2.00 olması 

gerekir. 

Geçiş yapmak isteyen öğrenci, akademik takvimde belirtilen süreler içinde geçiş yap

mak istediği fakülte ya da yüksekokula dilekçe ile başvurur. Başvurular yatay geçiş yapıla

cak birimin kontenjanı ve yukarıda belirtilen koşullar dikkate alınarak sıralanır ve aynı fakül

te ve yüksekokul içindeki geçişlerde ilgili yönetim kurulunun, başka fakülte ve yüksekokul-

lardan geçişlerde yatay geçiş yapılacak birimin uygun görüşü alınarak Üniversite Yönetim 

Kurulunca karara bağlanır. 

Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin akademik intibakı, danışmanın öneri

si üzerine ilgili bölüm başkanınca yapılır. 
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Dikey Geçiş Yoluyla Kabul 

Madde 18 — Üniversite içinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarından yapılacak 

dikey geçişlerde Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunları

nın Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Özel Öğrenciler 

Madde 19 — Özel öğrenciler, bilgi edinmek amacıyla diploma adayı olmadan bazı 
ders ve programları izlemelerine izin verilen öğrencilerdir. Özel öğrencilerin herhangi bir ya
rıyıl için başvurulan i lg i l i bölümün görüşü alınarak i lgi l i fakülte veya yüksekokul yönetim 
kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. B u kararda öğrencilerin hangi dersleri ve/ve
ya programları izlemelerine izin verildiği belirlenir. 

Özel öğrencilerin en az lise ya da dengi bir okul mezunu olmaları gerekir. 

B u öğrenciler Üniversite tarafından belirlenen ücreti öderler. 

Özel öğrenciler Üniversitenin diğer öğrencilerine uygulanan idari ve akademik kural
lara tabidirler. Üniversiteler arası değişim programıyla gelenler dışındaki özel öğrencilere 
diploma verilmez, ancak kendilerine özel öğrenci kimliği ve istekleri üzerine aldıkları ders
leri ve notlan gösteren bir belge verilir. 

Özel öğrenci statüsünde alınan dersler hakkında muafiyet hükümleri uygulanmaz. 

K i m l i k 

Madde 20 — Üniversiteye kesin kaydını yaptıran ya da kaydını yenileyen öğrenciye 
programına devam ettiği fakülte ya da yüksekokul tarafından eğitimi göreceği yıla ait ve üze
rinde geçerlik süresi belirtilmiş fotoğraflı kimlik kartı verilir. 

B u kart üzerinde yazılı süre dolduğunda öğrencinin durumuna göre yenisi ile değişti

rilir. Mezun olan ya da Üniversite ile ilişkisi kesilen öğrenci kimlik kartını iade eder. 

Kaybedilen ya da yıpranan kartların yenisi verilir, kayıp halinde ise gazete ilanı ile 

birlikte verilecek dilekçe üzerine kart yenilenir. 

Kıyafet 

Madde 21 — Üniversitede devrim yasalarına uygun ve çağdaş kıyafet giyilmesi zo
runlu olup bina ve eklentilerinde başın açık olması gerekir. 

D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M 

Akademik Danışmanlık 

Danışman 

Madde 22 — Her öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren ilişkisi kesilinceye ka-
dar geçen süre içinde kayıt, eğitim - öğretim çalışmaları ve öğrencinin üniversitedeki hayatı 
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ile ilgili problemlerinde yardımcı olmak üzere bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yö
netim kurulunca bir öğretim elemanı danışman olarak görevlendirilir. 

Öğrenim Durumu Takip Cetveli 

Madde 23 — Akademik danışmanlığın etkin bir şekilde yürütülmesi, öğrencinin öğ
renim durumunun izlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla her öğrenci için Öğrenim 
Durumu Takip Cetveli tutulur. Üç nüsha olarak düzenlenen bu belgenin biri Akademik Da
nışmanda, ikincisi ilgili bölüm başkanlığında ve üçüncüsü Öğrenci İşleri Müdürlüğünde mu-
hafaza edilir. 

Danışmanın Görevi 

Madde 24 — Öğrencilerin akademik takvimde belirtilen süreler içinde kayıt, eği
tim - öğretim çalışmaları ve üniversitedeki hayatıyla ilgili problemlerin çözümlenmesin
de, izleyeceği derslerin belirlenmesinde, yeni bir derse kaydolmasında ya da evvelce kay-
dolduğu dersi bırakabilmesinde görüş bildirmek danışmanın görevidir. Danışman dersler 
konusundaki görüşünü programlardaki sırayı esas alarak başarı durumu, önşartlar ve Yö
netmelik hükümlerine dayanarak oluşturur. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulundan ka
rar istenir. 

Danışmanlık Hizmetinin Denetimi 

Madde 25 — Akademik danışmanlık hizmetinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak 
üzere bölüm başkanınca denetim yapılır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Öğretimle İlgili Hususlar 

Akademik Takvim 

Madde 26 — Akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetler aşağıda 
belirtilen esaslara uygun olarak fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokul kurullarınca ha
zırlanacak akademik takvimce belirlenir ve Senato'nun onayıyla kesinleşir. Öğrenciler ve 
akademik kadrolar bu takvime uymak zorundadırlar. 

Akademik takvim hazırlanırken: 

a) Eğitim-öğretim yılı, birimlerin ihtiyaç ve özelliklerine göre tek öğretim yılı veya 
güz ve bahar dönemleri olmak üzere iki yarıyıl olarak planlanabilir, 

b) Bir yarıyılda eğitim süresi en az ondört haftadır, 

c) Dönem sonu sınavları ve kayıt dönemi eğitim süresine dahil edilemez, 

d) Güz ve bahar dönemlerine ek olarak yaz dönemi açılabilir. 
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Eğit im Öğretimin Kapsamı 

Madde 27 — Eğitim - öğretim, birimlerin özelliklerine göre teorik dersler, pratik 

dersler, pratik çalışma, atölye ve laboratuvar çalışması, proje, bitirme tezi, staj, ödev çalışma

sı, seminer ve benzeri çalışmalardan oluşur. 

Lisans ve önlisans programlarında yıllar ve yarıyıllara göre yer alacak ders ve uygu
lamalar, bunlara ilişkin kredi değerleri ve saat sayıları, zorunlu, seçmeli ya da ön koşullu olup 
olmadıkları bölümlerin önerilerine göre birim kurullarınca belirlenir ve Senato onayıyla ke-
sinleşir. 

Staj, tez gibi eğitim - öğret im faaliyetlerinin esasları ve varsa kredi değerleri akade

mik programda belirlenir. 

B u çalışmalar ile i lg i l i esasları düzenleyen ayrı bir Yönetmelik hazırlanır, birimler bu 
Yönetmeliğe göre hazırlanıp Rektörlükçe onaylanan Yönergeye göre uygulama yaparlar. 

Öğretim Esasları 

Madde 28 — Üniversitede öğretim ders geçme esasına göre yapılır. Eğitim - öğretim 
süresince bir ya da daha fazla yarıyıl ders geçme esasını uygulamayan fakülte ve yükseko
kullarda uygulanacak esaslar ayrı bir yönergeyle belirlenir. 

Öğrencilerin her dönemde izleyecekleri ders programlan kayıt oldukları bölüm baş
kanı ve danışmanları tarafından belirlenir. Seçmeli dersler öğrencinin danışmanının da onayı 
alınarak Üniversite içinde verilen diğer derslerden seçilebilir. 

B i r ders için akademik nedenlerle birden fazla şube oluşturulması halinde bu şubeler

deki öğrenci sayısı i lg i l i fakülte ve yüksekokul kurulunca belirlenir. 

Derslerin Kredi Değerleri 

Madde 29 — Zorunlu dersler dışında, Üniversi tede okutulan dersler en az 2, en 

çok 4 kredi olabilir. Zorunlu derslerin kredi notu, ders saati sayısına göre saptanır. 

Derslerin kredileri, haftada 1 saat teorik ders 1 kredi, 2 saat uygulama ya da laboratu-
var çalışması 1 kredi esasına göre belirlenir. 

Ders Yükü 

Madde 30 — Önlisans ve lisans öğrencilerinin ders yükü bir yarıyılda 15 kredidir. Zo
runlu hallerde birim yönetim kurulu kararıyla daha fazla ders alınabilir. 

Devam 

Madde 31 — Öğrenciler kayıtlı oldukları programın her dersine, uygulama ve labo-
ratuvar çalışmasına, bunların gerektirdiği ya da i lg i l i öğretim elemanının gerekli gördüğü sı
nav ve akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. 

Öğrencilerin devam zorunluluğu, bir dersin toplam saatinin üçte ikisinden az olma

mak üzere o dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir. 
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Devamın denetimi i lg i l i birimlerin tesbit ettiği metodla yapılır ve devamsız olan öğ
rencilerin durumu final sınavlarından önce ilan edilir. 

Geçerli raporu olan öğrencilerin raporlu geçirdikleri süreler devamsızlıktan sayılmaz. 
Yeditepe Üniversitesi Mediko-Sosyal B i r imi ve/veya Tıp Fakültesince onaylanan hastane, 
özel hekim raporları geçerli sayılır. 

Hazırlık okullarında devam durumu özel yönetmeliğinde düzenlenir. 

Öğrenim Süreleri 

Madde 32 — Önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere bu öğrenimle
rini tamamlamaları için tanınan azami süre, i k i yıllık önlisans eğitimi için dört, dört yıllık l i 
sans eğitimi için yedi yıldır. Normal eğitim süresi beş yıl olan programlarda sekiz yıl, altı yıl 
olan programlarda ise dokuz yılda eğitimin tamamlanması zorunludur. B u sürelere Yabancı 
D i l Hazırlık Okulunda geçen süreler katılmaz. 

Ek Sınav Hakkı 

Madde 33 — Azami süreler içinde kayıtlı olduğu programdan mezun olacak son sınıf 
öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere ik i ek sınav 
hakkı verilir. B u sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere üç yarıyıl, ek 
sınavlara girmeden beş derse kadar başarısız olanlara dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre 
öğretim yapılan programlarda ik i öğretim yılı) sınav hakkı tanınır. 

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde yıl içi ya da yıl sonu sınav 
yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için Üniversite ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve 
birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız sayılan 
öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı; not ortalaması tutturamadıkları için 
hazırlık sınıfı dahil ara sınıflarda sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav 
hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, başvurmaları halinde yarıyıl veya yıl sonu sınavı 
olduğuna bakılmaksızın Üniversitece, her eğitim - öğretim döneminin başında açılacak sı
navlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar, öğrenimleri
ne kaldıkları yerden devam ederler. B u durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, 
öğrenim süresinden sayılmaz. B u sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik haklarından yarar
lanamazlar. 

Sınırsız Sınav Hakkı 

Madde 34 — Öğrenim süreleri dolmakla birlikte kayıtlı olduğu öğretim kurumların
dan mezun olabilmek için üç ya da daha az dersten başarısız olanlara, başarısız oldukları 
derslerden açılacak dönem sonu ya da yıl sonu sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır. 

B u öğrencilerin, uygulamalı dersler ve daha önce alınmamış dersler dışında kalan 
derslere devam mecburiyeti yoktur. 

Ayrıca hiç F notu olmadığı halde genel not ortalaması 2.00 nin altında olan öğrenci
lere ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla ortalamalarını 2.00 ye yükseltebilecekleri biçim
de, eğitimlerinin son dört yarıyılına ait derslerden sınırsız final sınavına girme hakkı tanınır. 
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Bu öğrenciler, uygulaması olan derslerde uygulamalara devam etmek zorundadır. Uygula
maları başarıyla tamamlayabilenler dersin yarıyıl sonu sınavlarına girerler. 

Sınırsız sınav hakkına sahip öğrenciler, sınav dışında diğer öğrencilik haklarından ya
rarlanamazlar. 

Tek Ders Sınavı 

Madde 35 — Mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilere, o dersin koşullarını yerine 
getirmek kaydıyla ilgili yönetim kurulunca yarıyıl sonu sınavlarını takip eden iki ay içinde 
tek ders sınavı açılır. 

Tek ders sınavında alınan son not geçerli olur. 

Ders Tekrarı ile İlgili Esaslar 

Madde 36 — Bu programda alınan dersten F veya W notu olan ya da dersi normal ya
rı yılında almayan öğrenciler, bu dersi, verildiği ilk dönemde almak zorundadırlar. 

Bu dersler, seçmeli ya da sonradan programdan çıkarılan dersler ise öğrenciler bunun 
yerine bölümce uygun görülen ve danışman tarafından önerilen dersleri alırlar. 

Ayrıca öğrenciler izledikleri programın bütün derslerinden geçer not aldıkları halde 
genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla CC, DC ve DD notu aldıkları son dört yarıyıl 
derslerini tekrarlayabilirler. 

Dördüncü ve daha önceki yarıyıl derslerinin tekrarı için danışmanın önerisi, bölüm ve 
ilgili fakülte yönetim kurulunun kararı aranmaz. 

Tekrar edilen derslere devam zorunluluğu vardır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Sınav ve Değerlendirme Esasları 

Sınavlar 

Madde 37 — Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarında verilen derslerde kısa süre
li sınavlar, ara sınavları ve dönem sonu sınavları yapılır. 

Her dersin öğretim elemanı dönem başında öğrencilerin sorumlu olduğu ara sınav, 
ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısını öğrencilere duyurur. 

Kısa süreli sınavlar, Öğrencilere önceden haber verilmeden yapılan sınavlardır. 

Ara sınavlar, sayısı ve tarihleri öğretim dönemi başında ilgili yönetim kurulunca öğ
rencilere bildirilerek yapılan sınavlardır. Bu şekilde belirlenen sınav tarihlerinin değiştirilme
si ilgili yönetim kurulunun onayına bağlıdır. 

Temel derslerde en az bir ara sınav yapılır. 
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Dönem sonu sınavları, normal eğitim programını takip eden ve akademik takvimde 
yer alan sınav dönemi içinde yapılan sınavlardır. Proje ve laboratuvar dersleri gibi niteliği ge-
reği i lg i l i yönetim kurulunca sınav yapılmasına gerek görülmeyen dersler dışında tüm ders
ler için dönem sonu sınavı yapılır. 

Birden fazla fakülte ya da yüksekokul öğrencilerinin müşterek aldığı derslerin sınav 
tarihi, i lgi l i yönetim kurullarının görüşü alınarak belirlenir ve Öğrenci İşleri Müdürlüğünce 
öğrencilere duyurulur. 

Aynı yarıyıl öğrencileri için bir günde ikiden fazla sınav yapılmaz. Zorunlu hallerde 
Cumartesi günleri de sınav yapılabilir. 

Sınav Esasları 

Madde 38 — Sınavlar i lg i l i yönetim kurullarınca belirlenecek esaslara göre düzenle
nir. 

Dönem sonu sınavlarının tarihleri ve sınavların yapılacağı yerler i lg i l i yönetim kurul
larınca belirlenerek ilan edilir. 

Öğrenciler, sınavlara önceden belirlenen tarihlerde ve yerlerde girmek ve sınava gi
rerken yanlarında kimlik belgesi ile istenecek diğer belgeleri ya da yardımcı ders araçlarını 
bulundurmak zorundadırlar. 

Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlarına giremeyen öğrenciler, mazeretlerini sınav 
tarihini izleyen 7 iş günü içerisinde yazılı olarak i lg i l i dekanlığa ya da yüksekokul müdürlü
ğüne bildirmek zorundadırlar. 

Geçerli raporu olan öğrencilerin raporlu olduğu süreler içinde devamsızlığı mazeret 
olarak kabul edilir ve i lg i l i öğretim elemanına duyurulur. Yeditepe Üniversitesi Mediko Sos-
yal Bi r imi ve/veya Tıp Fakültesince onaylanan hastane, özel hekim raporları geçerli olarak 
kabul edilir. 

Raporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır. 

Mazeretleri i lgi l i yönetim kurulunca haklı ve geçerli bulunan öğrenciler, ara sınav 
hakkını öğretim üyesince belirlenecek bir tarihte kullanırlar. 

Final ve bütünleme sınavlarında mazeret kabul edilmez. 

Notların Kesinleşmesi 

Madde 39 — Her yarıyıl ya da yıl sonu notları öğretim elemanları tarafından yarıyıl 
sınavlarını izleyen 8 gün içinde bağlı bulundukları fakülte dekanlığına ya da yüksekokul mü
dürlüğüne verilir. 

Sınav Sonuçlarına İtiraz 

Madde 40 — Öğrenciler ara sınav ve/veya dönem sonu sınavlarının sonuçlarına, 
maddi hata yönünden sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihi izleyen 7 iş günü içinde itiraz ede
bilirler. İtirazlar, dekanlığa ya da yüksekokul müdürlüğüne dilekçe verilerek yapılır. Süresin
den sonra yapılan itirazlar kabul edilmez. 
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İtirazın yapıldığı sınav kağıdı, dersin öğretim elemanı tarafından konunun kendisine 
bildirildiği tarihi izleyen 7 iş günü içinde yeniden incelenir. İnceleme sonucu yazılı ve gerek
çeli olarak i lg i l i dekanlığa ya da yüksekokul müdürlüğüne bildirilir. 

İlan edilen notlarda değişiklik ancak i lg i l i yönetim kurulunun onayıyla yapılır. 

Değerlendirme 

Madde 41 — Öğrenciler her yarı yılda sorumlu oldukları dersten yapılan ara sınav
lar ile yarıyıl sonu sınavlarına katılmak zorundadırlar. 

İlgili öğretim elemanın uygun görmesi halinde ödev, laboratuvar ve benzeri çalışma
lar ile haberli yapılan kısa sınavlar da ara sınav olarak değerlendirilebilinir. B u takdirde, o 
dersin yarıyıl içi çalışmalarının ağırlıklarının nasıl değerlendirileceği yönetim kurulunca ka
rarlaştırılarak yarıyıl başında ilan edilir. 

Ara sınavların ve ödevlerin yarıyıl ders notuna katkısı % 40, yarıyıl sonu sınav notu
nun katkısı ise % 60'dır. 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Türk D i l i derslerinde birer ara sınav ve yarıyıl 
sonu sınavı yapılır. B u derslerin ara sınav ve yarıyıl sonu sınav notlarının ders notuna kat
kısı % 50'dir. 

Zorunlu olmamak kaydıyla seçmeli olarak alınan beden eğitimi ve güzel sanatlar 
derslerinde bir ara sınav yapılır. B u derslerin ara sınavlarında en az (CC) notu ile takdir edi
lenler başarıl ı sayılırlar ve ayrıca yarıyıl sonu sınavlarına alınmazlar. B u derslerden yarıyıl 
sonu sınavına girmek zorunda olan öğrencilerin başar ıdurumu yarıyıl sonu sınavında aldık-
ları nota göre belirlenir. 

Notlar 

Madde 42 — Öğrencilere, aldıkları her eğitim-öğretim çalışması için i lgi l i öğretim 
elemanı tarafından bir harf not başarı notu olarak takdir edilir. 100 puan üzerinden hesapla-
nan harf n o t l a r ı n ı n katsayısı aşağıda gösterilmiştir. 

P U A N BAŞARI N O T U K A T S A Y I S I 

90-100 A A 4.0 

85-89 B A 3.5 

80-84 B B 3.0 

75-79 C B 2.5 

70-74 C C 2.0 

60-69 D C - Geçer 1.5 

50-59 D D - Geçer-zayıf 1.0 

40-49 F D - Başarısız 0.5 

39 ve altı F F 0.0 
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Ayrıca öğrencilere aşağıda gösterilen diğer notlar da verilebilir: 

E - Bütünleme (Conditional) 

I - Eksik (Incomplete) 

P - Geçer (Pass) 

X - Devam Eden (In progress) 

T - Transfer (Transfer) 

W - Dersten Çekilme (Withdrawal) 

N C - Kredisiz (Non-credit) 

N P - Final sınavında mevcut değil (Not present at final exam) 

R - Tekrar (Repeat) 

L - İzinli (Leave) 

D - Ders Bırakma 

F F notu, belli bir sınavdan veya uygulamadan değil, dersin tümünden başarısızlık 
ve ifade eder ve öğrencinin dersi tekrar etmesi gerektiğini gösterir. 
F D 

E notu bütünleme notudur; öğrencinin dönem sonu sınavı dışında bir sınava daha gi
rebileceğini gösterir. Öğrenci bu ek sınavda başarılı olursa E notu, DD 'ye , başarısızlık halin
de ise F 'ye dönüşür. 

I notu, geçerli bir mazeret nedeniyle dersin gereği çalışmaları tamamlayamayan öğ
rencilere verilir. Eksikl ik giderildiğinde öğrenci hakettiği ders notunu alır, başarısızlık halin
de ise I, F 'ye dönüşür. 

P notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden geçen öğrencilere verilir. P notu ay
rıca Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSS Sınavı sonucu ile Üniversiteye yeni
den kaydolan öğrencilere, evvelce almış oldukları ve denkliği bölümün önerisiyle i lgi l i fakül
te yönetim kurulunca tanınan dersler için verilir. 

X notu, ders, tez ve benzeri çalışmaları sürdürmekte olan öğrencilere verilir. 

N P işareti, yarıyıl sonu sınavlarına katılmayan öğrencilere verilir. Bu durumdaki 
öğrencilere bu Yönetmeliğin mazeretle i lgi l i hükümleri uygulanır. N P işareti, bir sonraki 
yarıyılın kayıt süresinin başlangıcından önce giderilemezse, öğrencinin notu F olur. Ancak, 
uzayan hastalık gibi olağanüstü durumlarda, i lgi l i yönetim kurulu bu süreyi uzatabilir. Uzatı
lan süre, izleyen yarıyılın ders ekleme-bırakma süresini aşıyorsa, öğrenci bu yarıyıl için izin
l i sayılır. 

R işareti, dersin F notu ya da başka nedenlerle tekrarlandığını gösterir. 

N C işareti, program uyarınca veya danışman onayı ile kredisiz olarak alınan dersler 
için verilir. B u derslerin kredi ve notları ortalama hesaplarına katılmaz. 
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L işareti, Yönetmelik hükümleri uyarınca izinli olan öğrenciler için kullanılır. 

T notu, başka bir bölüm, fakülte ya da üniversiteden transfer olup i lgi l i yönetim ku

rulunca intibakı onaylanan ve not ortalamasına katılmayan derslere verilir. 

D notu, son ders bırakma tarihinden sonra i lgi l i yönetim kurulu kararıyla bıraktırılan 

derslere verilir. 

W notu, son ders bırakma tarihinden önce öğrencinin isteğiyle vazgeçtiği derslere ve

rilir. 

S Yeterli 

U Yetersiz. 

Not Ortalamaları 

Madde 43 — Öğrencilerin başarı durumları her dönem sonunda öğretim elemanınca 

hesaplanan not ortalamaları ile belirlenir ve Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bildirilir. 

B i r öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı dönem 

sonu notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. 

Herhangi bir dönemin not ortalaması o dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı 

toplam kredi tutarının, aldığı derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesi yoluyla hesapla

nır. Elde edilen ortalama virgülden sonra ik i hane olarak gösterilir, üçüncü hanede yer alan 

rakam 5 veya üstü ise ikinci rakam bir üste tamamlanır. 

Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve ka

yıtlı bulunduğu bölüm programında geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. 

Gerek dönemsel ve gerekse genel not ortalamasında A A dan F 'ye kadar verilen notlar esas 

tutulur. 

Genel not ortalamasına tekrar edilen dersten alınan en son not katılır. 

W notu alınan ders dönem ortalamasına katılmaz. 

Başarı Durumu 

Madde 44 — Önlisans öğrencileri 2 yarıyıl, lisans öğrencileri ise 4 yarıyıl sonunda 

1.50 ortalamayı sağlamak zorundadırlar. Öğrenciler bu koşulları sağlayana kadar üst yarıyıl

dan ders alamazlar ve danışmanları tarafından gerekli görülen ve F, D C ve D D aldıkları ders

leri tekrar ederler. 

Sınamalı Öğrenciler (Probation) 

Madde 45 — B i r dönemde genel not ortalaması 2.00 den az olan lisans öğrencileri sı-

namalı öğrenci sayılırlar. Sınamalı öğrencilerin bir sonraki dönemde alacakları ders yükü en 

az 8, en çok 15 kredi olabilir. B u uygulama yapılırken azami öğretim sürelerine ilişkin hü

kümler gözönünde bulundurulur. 
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Sınamalı öğrencilerin, haftalık ders yükü danışmanın teklifiyle i lg i l i kurulca kararlaş
tırılır. 

Dördüncü yarıyıl sonunda, F notlan da dahil olmak üzere GNO's ı 1.00 altında olan 
öğrencinin durumu i lgi l i kurullarca değerlendirilir. 

Dördüncü yarıyıl sonunda ortalaması 1.5 altında olan öğrenci, ortalamasını yükselt
mek için daha önce almış olduğu derslerden danışmanı tarafından önerilip i lgi l i kurullarca 
onanan dersleri yeniden almak zorundadır. Öğrenci sınamalı durumdan çıkana kadar üst dö
nemlerden ders alamaz. 

Altıncı yarıyıl sonunda GNO's ı 1.50 nin altında olan öğrencinin durumu ilgi l i kurul
larca değerlendirilir ve okulla ilişkisi kesilebilir. 

Altıncı yarıyıl sonunda öğrencinin GNO'sı 1.75 olmak zorundadır. B u yükümlülük 
yerine getirilene kadar öğrenci danışmanı tarafından önerilen ve ilgili kurullarca onanan ders
leri yeniden almak zorundadır; bu durumda öğrenci üst dönemlerden ders alamaz. 

Lisans öğrencileri altıncı yarıyıl sonunda 1.75 ortalamayı sağlamak zorundadırlar. B u 
koşula uymayan öğrenciler üst yarıyıldan ders alamazlar ve danışman tarafından gerekli gö
rülen dersleri tekrar ederler. 

YEDİNCİ B Ö L Ü M 

Bitirme Çalışmalarına İlişkin Esaslar 

Bitirme Çalışması 

Madde 46 — Bitirme çalışması öğrencinin istenen mesleki bilgi ve beceri düzeyine 
eriştiğini gösteren çalışmadır. 

İlgili yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato, hangi bölümlerde bitirme çalışması 
yapılacağını karara bağlar. 

Bitirme Çalışması A lma Koşullan 

Madde 47 — Bitirme çalışmasını almaya başvurulabilmesi için öğrencinin lisans dü
zeyinde ilk iki yarıyılın tüm derslerinde başarılı, üçüncü ve dördüncü yarıyıl derslerinden en 
az D D başarı notu almış olması, eğitim-öğretim planında belirtilen beş ve altıncı yarıyıl ders
lerinden en çok ikisi dışında tümünden en az bir defa yarıyıl sonu sınavına girme hakkını el
de etmiş olması gerekir. 

İlgili bölüm, altıncı yarıyılın sonunda yukarıdaki şartları sağlamış olan ve bitirme ça
lışması yapmak isteyen öğrencilere çalışma konusu verebilir. 

Bitirme çalışmasını almak isteyen öğrencinin bölüm başkanlığına yarıyılın ilk ik i haf
tası içinde veya yarı yıl sınavları sonunda dilekçe ile başvurması gerekir. 
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Başvuru üzerine bölüm başkanlığınca istek incelenir; uygun görülürse bitirme çalış
masını yönetecek yönetici öğretim elemanı belirlenerek en geç yarıyılın üçüncü haftası sonu
na kadar ilan edilir. 

Mimarlık ve İç Mimarlık bölümünde yönetici için belirlenen görevler bir grup öğre
tim üyesi ya da öğretim görevlisi tarafından yürütülebilir. 

Bitirme Çalışmasının Teslimi 

Madde 48 — Bitirme çalışması, metin kısımları daktilo ya da bilgisayarla A4 formun
daki kağıda yazılmış, ekleri standart boyutlara uygun olarak hazırlanmış ve dosyalanmış 3 nüs
ha halinde i lgi l i bölüm başkanlığına teslim edilir. Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümlerinde ilgili 
bölüm başkanlıkları tarafından belirlenen çizim standartlarına uyulur. 

Bitirme çal ışması , öğrencinin normal eğit im - öğretim planındaki yedinci yarıyıl 
ya da onu izleyen yarıyılların en geç son günü derslerin sona erdiği saatin bitimine kadar tes
l im edilir. Ancak zorunlu hallerde ve ilan edilmek koşuluyla bölüm başkanlığınca bu süre 
uzatılabilir. 

Verilen süre içinde bitirme çalışmasını teslim edemeyen öğrenci o yarıyıl bitirme ça
lışmasından başarısız sayılır ve takip eden ilk yarıyılda yeniden bitirme çalışmasına yazılır. 
Bu yazılmada öğrenci, dilerse, i lk konuya devam edebilir. 

Beklemeli öğrenciler, bitirme çalışmasını almaya hak kazandıklarında, güz yarıyılı 
başında konuyu alıp aynı yarıyılın sonunda sınava girebilirler. 

Jürinin Oluşumu 

Madde 49 — Jüriler, bölüm başkanlığınca anabilim dalları ya da zorunlu hallerde ya
kın anabilim dalları dikkate alınarak i lg i l i yönetim kuruluna önerilir. Üç asıl ve ik i yedek üye
den oluşur. Önerinin kabulü halinde oluşan jüriye, bitirme çalışması yöneticisi, tabii üye ola
rak katılır. Jürinin başkanı, akademik ünvanı en kıdemli olan üyedir. Akademik ünvanların 
eşitliği halinde, bitirme çalışması yöneticisi jüri başkanıdır. Mimarlık ve İç Mimarlık bölüm
lerinde jüri en az beş öğretim üyesi ya da görevlisinden oluşur. 

Değerlendirme 

Madde 50 — Bölüm başkanlığı, teslim tarihini izleyen 3 gün içinde bitirme çalışma
sını jüri üyelerine gönderir. Jüri üyeleri çalışmayı bir hafta içerisinde inceler ve çalışmayı ka
bul edip etmeyeceklerini bildirirler. Çalışmanın kabul edilebilmesi için jüri üyelerinin verdi
ği notların ortalamasının en az C C olması gerekir. 

Eksik ya da yanlışlıkların bulunması halinde öğrenci, bulunduğu yarıyılı izleyen i lk 
yarıyıl içinde çalışmayı tamamlar. Öğrenci isterse yeni bir çalışma konusu da isteyebilir. 

Bitirme çalışması kabul edilen öğrenci bölüm başkanlığınca sınav dönemi ya da izle
yen ilk hafta içinde belirlenerek bildireceği yer ve saatte çalışmasını jüri üyeleri önünde din
leyicilere açık ve sözlü olarak savunur. Sözlü sunuş için tanınan süre en çok 45 dakikadır. 

Sözlü sunuşta başarısız olan öğrenci, takip eden dönemde tekrar sunuş sınavına gire
bilir. 
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Jüri, sözlü sunuş sonunda belirlediği başarı notunu bölüm başkanına bildirir. Sözlü 

sunuşun başarılı kabul edilebilmesi için öğrencinin sözlü sunuş not ortalamasının en az CC 

olması gerekir. 

Bitirme çalışması başarı notu, öğrencinin bitirme çalışması notu ile sözlü sunuş notu

nun aritmetik ortalamasıdır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Diploma 

Mezuniyet Notu 

Madde 51 — Önlisans veya lisans eğitim ve öğretimini tamamlayan öğrencilerin me

zun olabilmeleri için genel not ortalamasının en az 2.00 olması gereklidir. 

Mezuniyet genel not ortalaması 4.00 üzerinden hesaplanır, bu ortalama hesaplanırken 

alınan tüm dersler hesaba katılır. 

Öğrenimlerini en çok 9 yarıyılda, hiç F notu ve disiplin cezası almaksızın tamamla

yan öğrencilerden genel not ortalaması 3.50 ya da üstü olanlar "yüksek onur", 3.00 ile 3.49 

arasında olanlar "onur" listesine alınırlar. 

Diploma 

Madde 52 — Girdikleri programda eğitim ve öğretimini başarıyla tamamlayan öğren

cilere diploma verilir ve başarı durumları diplomalarında belirtilir. 

Lisans eğitim ve öğretimi sonunda verilen diplomalarda dekan ve Rektörün, önlisans 

eğitim ve öğretimi sonunda verilen diplomalarda yüksekokul müdürü ve Rektörün imzası bu

lunur. 

Onur listesine alınan öğrencilere diploma ile birlikte bu durumunu gösteren özel bir 

belge verilir. 

Mühendislik Fakültesi mezunları diplomaları ile birlikte "mühendis" ünvanını da ka

zanırlar. 

Çift Anadal Bitirme 

Madde 53 — Çift anadal bitirme programının açılması Senatonun bu hususta alacağı 

karara bağlıdır. 
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D O K U Z U N C U BÖLÜM 

Devamlı ve Geçici Ayrılma 

Kayıt Sildirme 

Madde 54 — Üniversiteden kesin olarak ayrılmak isteyen öğrencilerin i lg i l i dekanlık 
ya da yüksekokul müdürlüğüne dilekçe ile başvurması gerekir. B u istek i lgi l i yönetim kuru
lunca incelenerek karara bağlanır. Başvuru dilekçesi ile birlikte hangi belgelerin isteneceği i l 
gil i yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. 

Kayıt sildirme istemi kabul edilen öğrenciye öğrenim durumunu gösteren bir belge 
verilir. İstek halinde öğrenciye lise diplomasının aslı verilir, diplomanın tasdikli örneği ile ka
yıtta alınan diğer belgeler geri verilmez. 

İlişik Kesme 

Madde 55 — B u Yönetmelikte belirlenen nedenlere dayalı olarak i lgi l i yönetim ku
rulunca kaydının dondurulmasına karar verilen öğrenciler dışında Yasa ve bu Yönetmelik hü
kümleriyle belirlenen azami eğitim-öğretim süresi içinde mezun olamayan öğrencilerin Üni
versite ile ilişkisi Üniversite Yönetim Kurulunca kesilir. 

Sağlık Nedeniyle İlişik Kesme 

Madde 56 — Sağlık sorunları nedeniyle öğrenimine devam edemediği tam teşekkül
lü bir hastaneden alınmış heyet raporu ile belgelenen ancak, bir öğrenim süresi içinde ik i yı
lı aşan devamsızlığı bulunan öğrencilerden, yeniden alınacak sağlık raporunun Üniversitenin 
Mediko-Sosyal Birimince incelenmesi sonucu öğrenimlerine devam edemeyecekleri anlaşı
lanların Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile ilişkisi kesilir. 

İlişik Kesmenin Sonuçları 

Madde 57 — Üniversite ile ilişkisi kesilen lisans öğrencileri hakkında Lisans Öğre
nimlerini Tamamlamayan Veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları Veya 
Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Geçici Ayrılma 

Madde 58 — Aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde, öğrencinin isteği üzerine, 
i lgi l i yönetim kurulunun kararıyla bir yarıyıl ya da bir yıl öğrenimine ara vermesine izin ve
rilir: 

a) Öğrencinin bu Yönetmelikte belirtilen sağlık kurumlarından heyet raporu ile bel
gelenmiş sağlık sorunlarının bulunması, 

b) Daimi ikametgahının bulunduğu yörenin tabii afete uğradığının yörenin en büyük 
mülki amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelendirilmesi, 

c) Eşinin veya birinci derecede kan ya da sihri hısımlarının acil hastalığı halinde ba
kacak başka kimsesinin bulunmadığının belgelendirilmesi, 

d) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi ya da tecil kararının kaldırılarak as
kere alınması, 

e) Öğrencinin gözaltı ya da tutukluluk hali, 
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0 Hükmün içeriği ve sonuçları bakımından Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre 
öğrencinin bu sıfatının kaldırılmasını ya da Üniversiteden çıkarılmasını gerektirmeyen mah
kûmiyet hali, 

g) İlgili yönetim kurulunca haklı kabul edilen benzeri nedenler. 

Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilebilecek olağanüstü durumlar dışında öğ
rencinin, bu haktan yararlanabilmek için yukarıda belirtilen nedenlerin oluşumundan itibaren 
ik i ay içinde i lg i l i dekanlık ya da yüksekokul müdürlüğüne dilekçe ile başvurması gerekir. 

Birden fazla geçici ayrılma isteminde bulunulabilir. Ancak, geçici ayrılma süresi top
lam ik i yıldan fazla olamaz. B u süre öğrenim sürelerinin hesabına katılmaz. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle geçici ayrılmalarına izin verilen öğrencilerden öğretim 
bedeli aynen alınmaya devam edilir. Ancak, Üniversite Yönetim Kurulu, kabul edeceği du
rumlarda öğretim bedeli hakkında ayrıca bir karar verebilir. 

Geçici Ayrılmanın Sona Ermesi 

Madde 59 — Geçici ayrılmalarına izin verilen öğrenciler verilen süre sonunda normal 
yarıyıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. 

Ancak, hastalık nedeniyle ayrılmalarına iz in verilenler öğrenimlerine devam edebile
cek durumda olduklarını sağlık kurulu raporuyla belgelemek zorundadırlar. 

O N U N C U B Ö L Ü M 

Son Hükümler 

Yabancı D i l Hazırlık Eğitim-Öğretimi 

Madde 60 — Üniversite 'nin yabancı di l hazırlık programlan tarafından yürütülen eği-
tim-öğretimin esasları, devam, sınav ve değerlendirme işlemleri ile ilişik kesmeye ilişkin hü
kümler ayrı bir yönetmelik ile düzenlenir. 

Sertifika Programları 

Madde 61 — Senato, fakülte kurullarının önerisi üzerine sertifika programları düzen
lenmesine karar verebilir. B u takdirde programlar Senatoca belirlenecek yönerge hükümleri
ne dayanılarak yürütülür. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

Madde 62 — 20/12/1998 tarih ve 23559 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürür
lüğe giren "Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" yürür
lükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

Madde 63 — B u Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 64 — B u Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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Yeditepe Üniversitesinden : 

Yeditepe Üniversitesi Hazırlık Okulu Yönetmeliği 
Amaç 
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Yeditepe Üniversitesi Hazırlık Okulunda 

yapılacak eğitim ve öğretimde uygulanacak devam; ara sınav sayısı, ara sınav, 
yarıyıl sonu sınavı, genel sınav, kısa süreli sınav, ödev ve diğer faaliyetlerin başarı 
notuna katkısının belirlenmesi; genel sınavda başarılı olamayan öğrencilere 
tanınacak bütünleme hakkı, yaz dönemi eğitimi, yabancı dil destek eğitimi ve kayıt 
silme gibi esasları belirlemektir. 

Kapsam 
Madde 2 - Bu Yönetmelik, yabancı dil hazırlık sınıflarında yapılacak eğitim ve 

öğretim faaliyetlerini düzenler. 

Dayanak 
Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi 

Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan Yükseköğretim 
Kurumlarında Yabancı Dil Eğltim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim 
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince 
hazırlanmıştır. 

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı 
Madde 4 - Her akademik yıl başında, Rektörlükçe ilan edilecek gün, saat ve 

yerde Yabancı Dil Yeterlik Sınavı yapılır.Ancak sınav tarihinden geriye doğru İki yıl 
içinde TOEFL sınavına girip eski yazılı sistemde 550, bilgisayar tabanlı sistemde 
213, IELTS (Akademik) sınavından 6 aldığını belgeleyen öğrenci yabancı dil 
sınavından muaf tutulur. 

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı sonuçları, sınavın yapıldığı günü izleyen tarihten 
itibaren en geç 7 gün içinde ilan edilir. 

Bu sınavda 100 üzerinden 60 alan öğrenci başarılı sayılır. 

Her öğrenci her akademik yılın başında açılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavına 
girme hakkına sahiptir.. 

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı 
Madde S - Yabancı Dil Yeterlik Sınavında 100 üzerinden 59 ve daha düşük not alan yeni 

kayıtlı öğrenciler Seviye Tespit Sınavına girmek zorundadırlar.Yabancı Dil Hazırlık 
Okulunda öğrenime devam ettikten sonra Yabancı Dil Yeterlik Sınavına giren 
öğrenciler bu sınavda başarılı olamadıkları takdirde yeniden Seviye Tespit Sınavına 
girebilirler. 

Seviye Tespit Sınavı sonuçlarına göre öğrenciler bu Yönetmelikte öngörülen 
eğitim gruplarından birine yerleştirilirler. 
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Hazırlık Eğitimi Grupları 
Madde 6 - Hazırlık Okulunda eğitim-öğretim aşağıda belirtilen üç grupta 

yapılır: 

A Grubu:Eğitim-öğretim dönemi bir dönem olup bu dönem sonunda başarılı 
olan öğrenci fakültesine gider, aksi halde aynı grupta öğrenimi tekrarlar. 

B Grubu:Eğitim-öğretim dönemi B1 ve B2 olmak üzere iki dönem olup 
grubunda başarılı olan öğrenci bir üst gruba devam eder.Başarısızlık halinde 
aynı grupta öğrenim tekrar edilir. 

C Grubu: Eğitim-öğretim dönemi C1,C2,C3 olmak üzere üç dönem olup 
grubunda başarılı olan bir üst gruba devam eder.Başarısızlık halinde aynı 
grupta öğrenim tekrar edilir. 

Her grup kendi içinde seviye farklarına göre alt gruplara ayrılabilir. 

Hazırlık Okulu Akademik Dönemleri 
Madde 7 - Hazırlık Okulunda üç akademik dönem olup birinci dönem (Kış) 

Ekim-Şubat, ikinci dönem (Bahar) Şubat-Haziran, üçüncü dönem (Yaz) Temmuz-
Ağustos aylarıdır. 

Hazırlık Okulu Eğitim Süresi 
Madde 8 - Hazırlık Okulu eğitim-öğretim süresi içinde başarılı olamayan 

öğrencilerin yabancı dil bilgilerini Üniversite dışında geliştirmelerine olanak sağlamak 
amacıyla bir yıl süreyle kayıtları dondurulur.Bu süre sonunda girdikleri Yeterlik 
Sınavında başarılı olamayan öğrencinin kaydı silinir. 

Ders ve Diğer Çalışma Yöntemleri 
Madde 9 - Hazırlık Okulu Yönetimi, dersleri, çalışmaları, ara ve yıl sonu 

sınavlarını, yazılı, sözlü, görüntülü ya da bilgisayar destekli yöntemlerle yapabilir. 

Devam 
Madde 10 - Hazırlık Okulunda devam zorunludur. 

Dönem içinde ders ve diğer çalışmalarda eğitim-öğretim süresinin % 8 ini 
aşan oranda mazeretsiz, % 8 ini aşan oranda da raporlu olarak devamsızlık halinde 
olan öğrenci dönem sonu sınavına girme hakkını kaybeder ve bulunduğu grubu 
tekrar eder. 
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öğrenci devamsızlığını raporla belgelediği takdirde raporu, bitiminden itibaren 
3 gün içinde Öğrenci İşleri Birimine teslim etmek zorundadır. Raporun resmi sağlık 
kuruluşlarından alınması gerekir. 

Öğrencinin raporlu olarak devam ettiği dersler devamsızlığını etkilemeyeceği 
gibi participation (derse katılım notu)" notları da geçerli sayılamaz, raporlu öğrenciler 
sınava alınmazlar. 

Başarı Notu 
Madde 11 - Öğrencinin başarılı sayılması için yarıyıl sonu sınavında 100 tam 

not üzerinden en az 60 not almış olmalı ve başarı notunun da en az 60 olması 
gerekir. 

Başarı notu, derse katılım notunun %5 i, kısa süreli sınav notlarının %5 i, ara 
sınav notu ortalamasının %30 u, ve yarıyıl sonu sınavı notunun %60 toplanarak 
bulunur. 

Yarı yıl sonu sınavında 100 üzerinden en az 60 alamayan öğrencinin başarı 
notu hesaplanmaz ve öğrenci başarısız sayılır. 

Çalışmaların Değerlendirilmesi 
Madde 12 - Derse Katılım Notu aşağıda gösterildiği şekilde belirlenir. 

6-5 Çok İyi (Superior) : Dikkatli, ilgili ve soru sorup yanıtlayan -
4-3 İyi (Good) : Dinleyip sorulara genellikle doğru cevap veren 
2 Zayıf (Poor) : Dinlemeyen, dikkatsiz, sorulara genellikle yanlış 

cevap veren. 
1 Çok zayıf(Very Poor) : Derse geç gelen veya 3 saatlik ders bölümlerinde 

1saat devamsızlığı olan. 
0 : 3 saatlik ders bölümlerinde 1 saatten fazla 

devamsızlığı olan, derse kitapsız gelen. 

Derse Hazırlık Notu aşağıda gösterilen şekilde belirlenir. 

4 Çok İyi : Ev ödevi ve ders hazırlama eksiksiz ve doğru 
yapılmış. 

3 İyi : Genellikle doğru hazırlanmış. 
2-1 Zayıf : Acele ile yapılmış, kopya edilmiş veya hata dolu. 
0 : Ödev geç verilmiş.hiç yapılmamış.derse kitapsız 

girilmiş. 

Ara Sınavları ve Kısa Süreli Sınavlar 
Madde 13 - Her grupta eğitim-öğretim dönemi içinde Hazırlık Okulu 

Yönetimince uygun görülecek sayıda ara sınavı ile kısa süreli sınavlar yapılır. 
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Bütünleme 
Madde 14 - Devam zorunluluğunu yerine getirdiği ve yarıyıl sonu sınavında 60 

aldığı halde başarı notu 50 ile 59 arasında kalan öğrencilere bir sınav hakkı daha 
verilir. Bu sınavda 59 ve daha aşağı not alan öğrenci başarısız sayılır ve bulunduğu 
donemi tekrar etmek zorundadır. 

Mazeret Sınavı 
Madde 15 - Hazırlık Okulu akademik kadrosunca kabul edilen bir nedenle 

sınava giremeyen öğrenci bu durumunu gösteren belgeyle birlikte sınavı izleyen 7 
gün içinde Öğrenci İşleri Birimine başvurduğu takdirde mazeret sınavına alınır. 

Final ve Yeterlik Sınavında mazeret kabul edilmez. 

Yaz Dönemi 
Madde 16 - Seviye Tespit Sınavında C grubuna giren öğrenciler Hazırlık 

Okulunun yaz dönemine devam edip başarılı oldukları takdirde takip eden ilk 
dönemde fakültelerinde eğitim ve öğretime devam ederler. 

Kayıt Silme 
Madde 17 - öğrencilerin bu Yönetmelikte öngörülen süreyi aşan 

devamsızlıkları ya da başarısızlıkları halinde Üniversite ile ilişkileri kesilir. Bu takdirde 
öğrenciler Üniversiteye giriş sınavında aldıkları puanın, girdikleri programla aynı adı 
taşıyan ve Türkçe eğitim yapılan yüksek öğretim kurumlarının taban puanından daha 
düşük olmaması koşuluyla bu kurumiara yerleştirilmek üzere Ö S Y M . ye 
başvurabilirler. 

Hüküm Bulunmayan Haller 
Madde 18 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Yeditepe 

Üniversitesi önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri 
uygulanır. 

Yürürlük 
Madde 19 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 20 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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İLÂN BÖLÜMÜ 
Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 

AG+OG ELEKTRİK TESİS V E TEVSİ İŞLERİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
TEDAŞ Adana Müessese Müdürlüğünden: 
1 - Aşağıda İlçesi, keşif bedeli ve geçici teminatı belirtilen AG+OG Elektrik Tesis ve 

Tevsi İşleri 1999 yılı TÜM Y I L GEÇERLİ TEDAŞ birim fiyatları ile Uygun Bedel kapalı zarf 
usulü teklif almak suretiyle ihaleten yaptırılacaktır. 

Yaklaşık İhale Geç.Tem. Şart.Dos. 
İlçesi Grup No Bedeli TL . TL . Bed. TL . 

Seyhan 
99.01 .Tes 03 171.591.502.741 8.600.000.000 40.000.000 

Yüreğir+Karataş+Ceyhan 
99.01.Tes 04 99.413.812.127 5.000.000.000 20,000.000 

Kozan+İmamoğlu+Feke+Saimbeyli+Tufanbeyli 
99.01 Tes 05 115.285.854.444 5.800.000.000 40.000.000 

Yüreğir 
99.01.Tes 06 130.984.107.534 6.550.000.000 40.000.000 

Yüreğir 
99.01.Tes 07 90.804.791.370 4.550.000.000 20.000.000 

i 

2 - İhaleye katılabilmek için şartname dosyası almak mecburidir. Şartname dosyası TE-
DAŞ Adana Elektrik Dağıtım Müessesesi Dervişler Mah. Yaşar Doğu Cad. No: 253/ADANA ad
resinde bulunan Hizmet binasındaki 3. kat özel bürodan bedeli mukabilinde alınacaktır. 

3 - İhaleye katılabilmek için katılma belgesi almak zorunludur ve son katılma tarihi 
24/8/1999 mesai bitimine kadar olup, aynı adreste bulunan zemin kattaki evrak kayıt servisine ve
rilecektir. Katılma belgesi verilen yüklenicilere bildirilecektir. 

Not: Şart gereği istenen belge asılları yeterlilik sonuçlanıncaya kadar tutulacaktır. 
4 - Katılma belgesi verilmeyen veya olmayan yükleniciler ihaleye katılamazlar. Katılma 

belgesi için gerekli belgeler şartname dosyasında belirtilmektedir. 
5 - Teklifler katılma belgesi ile birlikte en geç 6/9/1999 tarih saat: 11.45'e kadar aynı ad

reste bulunan evrak kayıt servisine verilecek olup, aynı gün saat 14.00'de huzurda açılacaktır. 
6 - İştirakçilerin yukarıda grup no'ları belirtilen işlerden ancak 1 (bir) adedi ile sözleş-

me imzalama kaydı mevcuttur. İhale değerlendirmesinde ortalama usul ile Uygun Bedel hesabı ya
pılması yöntemi kullanılacaktır. 

7 - Postadaki gecikmeler ve katılma belgesi başvurularının ekinde istenen belgelerin ve-
rilmemesi halinde başvurular dikkate alınmayacaktır. 

8 - Müessesemiz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapmamakta ve dile
diğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 20564/1 -1 
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MUHTELİF M A L Z E M E SATIN A L I N A C A K T I R 

Sivas Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığından : 

1 - Sivas İli İlköğretim kurumlan için, aşağıda cinsi, muhammen bedelleri, geçici teminat
ları yazılı donatım malzemeleri satın alınmak üzere, 2886 sayılı Kanun'un 35/a maddesine göre 
Kapalı Teklif Usulüyle 2 ayrı grup halinde aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde ihaleye çıkarılmış-
tır. 

2 - İhaleler, Sivas Valiliği İl Mi l l i Eğitim Müdürlüğü İhale Komisyonunca 27 Ağustos 
1999 Cuma günü aşağıda belirtilen saatlerde Mühendislik Bürosunda yapılacaktır. 

3 - İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri dahilinde Sivas M i l l i Eğitim Müdür
lüğü Bütçe Yatırım Şubesinde görülebilir/ücretsiz temin edilebilir. 

4 - İhaleye katılmak isteyenlerin; 

a) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (yılı içinde alınan), 

b) Gerçek Usulde Vergi Mükellefi olduğuna dair Vergi Karnesi veya Bildirisi (aslı veya 
noterden tasdikli sureti), 

c) Noter tasdikli imza sirküsü 

d) İhaleye vekaleten iştirak ediliyor ise, vekaleten iştirak edenin Noter Tasdikli Vekaletna
me ve İmza Sirküsü, 

e) Sivas Valiliği İl M i l l i Eğitim Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı adına alınmış, ge
çici teminata ilişkin, banka teminat mektubu veya nakit yatırıldığına dair makbuz, 

0 Tebliğe esas ikamet belgesi, 

g) Usulüne uygun teklif mektubu, 

Kapalı zarf içerisinde ihale saatine kadar, İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerek
mektedir. 

5 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabullenmiş sayılırlar. 

6 - İhale bedeli üzerinden K D V ayrıca ödenecektir. 

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

8 - Telgraf ve Faks'la yapılacak müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

İlan olunur. 

Donatım Malzemesi (36 Kalem) 

(Misafir Koltuğu, Camlı Üçlü 

Kütüphane, Bilgisayar Masası, 

8 Gözlü Öğr. Soyunma Dolabı vb.) I 93.643.000.000 2.809.290.000 27/8/1999-15.00 

Donatım Malzemesi (20 Kalem) 

(Çelik Raflı Dosya Dolabı, Araç 

Gereç Dolabı, Anasınıfı Eşyası, 

Satın Alınacak Malzeme 

Grup 

No 

Muh. Bedeli Geç.Teminatı 

(TL.) (TL.) İhale Gün ve. Saati 

Tabure vb.) II 35.796.300.000 1.073.889.000 27/8/1999-15.30 

20894/1-1 
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İNŞAAT İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 

T C D D 2. Bölge Müdürlüğü İnşaat İhale Komisyonu Başkanlığından : 

Kuruluşumuzca yapımı planlanan Ankara Eğitim Merkezi binası tadilat çatı kaplama ve 
dış cephe kaplaması inşaatı işi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 1999 yılı birim fiyatları ve birim 
fiyat esasına göre kapalı teklif alma yöntemi ile yüklenici seçimi yapılmak suretiyle eksiltmeye çı
karılarak yaptırılacaktır. 

1 - Adı geçen işin takribi keşif bedeli 1999 yılı birim fiyatları ile 18.344,430.030,-TL.dir. 

2 - Geçici teminat miktarı 550.000.000-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 uyacak
lardır. 

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 1999 yılı vizesini içeren kimlik kartını, 

III) Yapı Araçları Bildirisi, yapı araçları yükümlülük belgesi gerekli görülecek araçların te
min edileceğine dair yükümlülük belgesi yapı araçları bildirisine eklenecektir. 

IV) Sermaye ve kredi imkanını açıklayan Mali 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 isim ve kaşelerini içerecektir.) 

V) Teknik Personel bildirisi 1 ad. İnş. Müh. 1 Ad . Mak. Müh. işin adına taahhütnamesi ile 
diplomaları teknik personel bildirgesine eklenecektir. Ancak bu iş taahhüdünde kalan yüklenici 
noter tasdikli taahhütnamesi ile diplomaları idareye verecektir. 

Yukarıda istenilen teknik elemanlara ve bu işin yapımı sırasında ayrıca gerekli görülecek 
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 son beş yılda bitirmiş olduğu kamu kurum ve kuruluş
larına taahhüt ettikleri benzer karakter ve önemdeki bir işi bitirdiklerine dair geçici kabul veya iş 
bitirme belgelerinin aslını, 

VIII) Vergi durum bildirisi ile belgelerinin aslı 

IX) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış (B) karne 
grubundan en az keşif bedeli kadar yüklenici karnesinin aslını veya noterden tasdikli fotokopisini 
vereceklerdir. Yeterlik belgesi ancak kapasite ve mali imkanları ile tecrübeleri bakımından Kuru-
luşumuzca yeterli görülenlere verilecektir. 
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4 - İhale ile ilgili diğer hususlar şartnamelerde belirtilmiş olup, bu şartnameler T C D D 2. 
Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 

5 - Bu duyuruda belirtilen bilgi ve belgelerin en geç 23/8/1999 tarih ve Pazartesi günü sa
at 17.00'ye kadar T C D D 2. Bölge Müdürlüğünde bulunan belge Komisyon Başkanlığına yazı 
ekinde verilmiş olacaktır. 

6 - TCDD'ce yeterli görülenler 16/8/1999 ve 23/8/1999 tarihleri arasında şahsen müraca
at ederek İhale Komisyonu Başkanlığından aşağıdaki belgeleri alacaklardır. 

a) Yeterlik belgesi 
b) Teklif mektubu örneği, 
c) İdari şartname, sözleşme ve eklerinin görülüp incelendiğine dair dosya tetkik belgesi, 
d) İş yeri görme belgesi taahhütnamesi, 
7 - İhale 27/8/1999 günü saat 14.30'da 2. Bölge Müdürlüğümüzde yapılacaktır. İhaleye iş

tirak edecekler teklif mektupları ile birlikte aşağıdaki belgeleri en geç 27/8/1999 tarihi saat 
14.00'ye kadar 2. Bölge Müdürlüğü İnşaat İhale Komisyonu Başkanlığına vermiş olacaklardır. 

a) Yeterlik Belgesi 
b) Noter tasdikli imza sirküleri 
c) Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa) 
d) 550.0O0.0O0,-TL.lik geçici teminat (Teminat banka mektubu olduğu takdirde süresiz 

olacaktır.) 
e) İhale dosya tetkik belgesi 
f) İşyeri görme taahhütnamesi 
g) Noter tasdikli vekaletname (Gerekiyorsa) 
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 ve

ya dilediğine vermekte serbest olduğu gibi ihaleyi de yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmak
ta serbest olup, nedenlerini açıklamak zorunluluğunda da değildir. 

İlgililere duyurulur. 20839/2-2 

AMERİKAN BEZİ SATIN A L I N A C A K T I R 
Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünden : 
1 - Derneğimizce, 22.000 mt. Amerikan bezi kapalı zarfla teklif almak suretiyle satın alı

nacaktır. 
2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3'ü nisbetindeki geçici teminatı da teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartname "Ataç Sk. No:32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel Müdür

lüğümüzden ve "Nüzhetiye Cad. Deryadil Sk. No:1 Beşiktaş/İSTANBUL" adresindeki Kızılay İs
tanbul Müdürlüğü'nden 10.000.000,-TL. mukabilinde temin edilebilir. 

4 - İhaleye ait tekliflerin 27 Ağustos 1999 günü saat 14.00'e kadar Genel Müdürlük Ha
berleşme ve Arşiv Müdürlüğü'ne verilmiş olması gerekmektedir. Bu gün ve saatten sonra verile
cek teklifler dikkate alınmaz. 

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. 20838/2-2 • 

TEMİZLİK İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Türk T E L E K O M Bayburt Başmüdürlüğünden : 
Türk T E L E K O M Bayburt Başmüdürlüğü hizmet binalarının temizlik hizmetleri 27/8/1999 

tarihi saat 14.30'da Kapalı Teklif Usulü ihale edilecektir. 
İlgilenen Firmaların ihale tarihinden 5 iş günü öncesine kadar şartnamemiz gereği Yeter

lik Belgesi almaları ve konu hakkında yeterli bilgi için (0 458) 555 50 21-50 61 nolu telefonlar
dan bilgi edinilmelerini; 

İlgililere duyurulur. 20887/2-2 
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TADİLAT O N A R I M V E TEFRİŞ İŞLERİ İLE BİNA Y A P T I R I L A C A K T I R 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez İnşaat İhale Komisyonu Başkanlığından : 
Kuruluşumuzca yapımı planlanan A N K A R A Gümrüklü Ambar Bölge Müdürlüğünde Ya

pılacak Tadilat Onarım ve Tefriş işleri ile Gümrük Komisyoncular Binasının yapılması işlerinin 
1999 yılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile T C D D Özel Birim Fiyatları üzerinden birim fiyat esa
sına göre Kapalı Teklif Alma Yöntemi ile Yüklenici seçimi yapılmak suretiyle eksiltmeye çıkarı
larak yapılacaktır. 

1 - Adı geçen işin takribi keşif bedeli 1999 yılı Birim Fiyatları ile 366.227.971.505-TL.dir. 
2 - Geçici Teminat miktarı 10.987.000.000,-TL.dir. (İhale safhasında istenilecek olan te

minat, Banka Mektubu olduğu takdirde süresiz olacaktır.) 
3 - İhaleye iştirak için yeterlik belgesi almak isteyen istekliler aşağıdaki hususlara uyacak

lardır. 
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 1999 yılı vizesini içeren kimlik kartını, 

III) Yapı Araçları Bildirisini, 
- Yapı Araçları Yükümlülük Belgesi, 
Bu işin yapımı sırasında gerekli görülecek araçların temin edileceğine dair yükümlülük 

belgesi, yapı araçları bildirisine eklenecektir. 
IV) Sermaye ve kredi imkanını açıklayan Mali 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 isim ve kaşelerini içerecektir.) 

V) Teknik Personel bildirisini, 
Bu iş için bir İnşaat Mühendisinin işin adına Noterden Tasdikli taahhütnamesi ile diploma

sı Teknik Personel Bildirisine eklenecektir. 
Yukarıda istenilen teknik elemanlara ve bu işin yapımı sırasında ayrıca gerekli görülecek 

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 Bina, 

Onarım ve Tefriş işlerini bitirdiklerine dair Geçici Kabul veya İş Bitirme Belgelerinin aslını, 
VIII) Vergi durum-bildirisi ve belgelerini, 
IX) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış (B) grubun

dan en az keşif bedeli kadar Yüklenici karnesinin aslını veya noterden tasdikli fotokopisini vere
ceklerdir. Yeterlik Belgesi ancak kapasite ve Mali 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 Genel Müdürlüğü İnşaat Dairesinde görülebilir. 

5 - Bu duyuruda belirtilen bilgi ve belgeler en geç 20/8/1999 Cuma günü saat 17.00'ye 
kadar T C D D İşletmesi Genel Müdürlüğü İnşaat Dairesi Başkanlığında bulunan Bölge Komisyon 
Başkanlığına yazı ekinde verilmiş olacaktır. 
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6 - TCDD'ce yeterli görülenler 26/8/1999 tarihinde şahsen müracaat ederek İhale Komis
yonu Başkanlığından aşağıdaki belgeleri alacaklardır. 

a) Yeterlik Belgesi, 
b) Teklif Mektubu Örneği, 
c) İdari Şartname, Sözleşme ve eklerinin görülüp incelendiğine dair Dosya Tetkik Belge

si, 

7 - İhale 27/8/1999 Cuma günü saat 14.00'de T C D D Genel Müdürlüğü İnşaat Dairesi 
Başkanlığında yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler Teklif Mektupları ile birlikte aşağıdaki bel
geleri engeç 27/8/1999 tarihi saat 12.00'ye kadar T C D D İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez İn
şaat İhale Komisyonu Başkanlığına vermiş olacaklardır. 

a) Yeterlik Belgesi, 
b) Noter tasdikli imza sirküleri, 
c) Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa) 
d) 10.987.000.000,-TL.lik Geçici Teminat (Teminat Banka Mektubu olduğu takdirde sü-

resiz olacaktır.) 

e) İhale dosya tetkik belgesi 

f) İşyeri Görme 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 ve

ya dilediğine vermekte serbest olduğu gibi ihaleyi de yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmak
ta serbest olup, nedenlerini açıklamak zorunluluğunda da değildir. 

İlgililere duyurulur. 20837/2-2 

B E T O N L A M A V E VİNÇ KİRİŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Kuruluşumuzca yapımı planlanan S A M S U N Limanı Sanayi Rıhtımında Bulunan Dolgu 

Zemininin Betonlanması ve 100 mt. Vinç Kirişi yapılması işinin 1999 yılı Bayındırlık ve İskan Ba
kanlığı ile T C D D Özel Birim Fiyatları üzerinden birim fiyat esasına göre Kapalı Teklif Alma Yön
temi ile Yüklenici seçimi yapılmak suretiyle eksiltmeye çıkarılarak yapılacaktır. 

1 - Adı geçen işin takribi keşif bedeli 1999 yılı Birim Fiyatları ile 131.377.574.887,-TL.dir. 
2 - Geçici Teminat miktarı 3.942.000.000,-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 uyacak

lardır. 

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 1999 yılı vizesini içeren kimlik kartını, 

III) Yapı Araçları Bildirisini, 
- Yapı Araçları Yükümlülük Belgesi, 
Bu işin yapımı sırasında gerekli görülecek araçların temin edileceğine dair yükümlülük 

belgesi, yapı araçları bildirisine eklenecektir. 
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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 isim ve kaşelerini içerecektir.) 

V) Teknik Personel bildirisini, 

Bu iş için bir İnşaat Mühendisinin işin adına Noterden Tasdikli taahhütnamesi ile diploma
sı Teknik Personel Bildirisine eklenecektir. 

Yukarıda istenilen teknik elemanlara ve bu işin yapımı sırasında ayrıca gerekli görülecek 
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 en az 
5.000 m2.1ik saha betonu işini bitirdiklerine dair Geçici Kabul veya İş Bitirme Belgelerinin aslını, 

VIII) Vergi durum bildirisi ve belgelerini, 

IX) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış (B) grubun
dan en az keşif bedeli kadar Yüklenici karnesinin aslını veya noterden tasdikli fotokopisini vere
ceklerdir. Yeterlik Belgesi ancak kapasite ve Mali İmkanları ile tecrübeleri bakımından Kuruluşu-
muzca yeterli görülenlere verilecektir. 

4 - İhale ile ilgili diğer hususlar, şartnamelerde belirtilmiş olup, bu şartnameler T C D D iş-
letmesi Genel Müdürlüğü İnşaat Dairesinde görülebilir. 

5 - Bu duyuruda belirtilen bilgi ve belgeler en geç 23/8/1999 Pazartesi günü saat 17.00'ye 
kadar T C D D İşletmesi Genel Müdürlüğü İnşaat Dairesi Başkanlığında bulunan Bölge Komisyon 
Başkanlığına yazı ekinde verilmiş olacaktır. 

6 - TCDD'ce yeterli görülenler 26/8/1999 tarihinde şahsen müracaat ederek İhale Komis
yonu Başkanlığından aşağıdaki belgeleri alacaklardır. 

a) Yeterlik Belgesi, 

b) Teklif Mektubu Örneği, 

c) İdari Şartname, Sözleşme ve eklerinin görülüp incelendiğine dair Dosya Tetkik Belgesi, 

7 - İhale 27/8/1999 Cuma günü saat 11.00'de T C D D Genel Müdürlüğü İnşaat Dairesi Baş-
kanlığında yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler Teklif Mektupları ile birlikte aşağıdaki belgeleri 
engeç 27/8/1999 tarihi saat 10.00'a kadar T C D D İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez İnşaat İhale 
Komisyonu Başkanlığına vermiş olacaklardır. 

a) Yeterlik Belgesi, 

b) Noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa) 
d) 3.942.000.000,-TL.lik Geçici Teminat (Teminat Banka Mektubu olduğu takdirde süre

siz olacaktır.) 

e) İhale dosya tetkik belgesi 
f) İşyeri Görme 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 zorunluluğunda da değildir. 

İlgililere duyurulur. 20836/2-2 
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O R M A N EMVALİ SATILACAKTIR 
Gölhisar Orman işletmesi Müdürlüğünden: 

Cins, Nev'i 
Bölgesi Deposu Y.Dur, Boy ve Sınıfı 
Gölhisar Gölhisar Asfalt 2.S.NB.ÇK.Tom. 
Gölhisar Gölhisar Asfalt 3.S.NB.KK.ÇK.Tom. 
İbecik İbecik Asfalt 3.S.NB.KK.ÇK.Tom. 
Tefenni Tefenni Asfalt 3.S.NB.KK,ÇK.Tom. 
Gölhisar Gölhisar Asfalt 3.S.NB.İK.ÇK.Tom. 
İbecik İbecik Asfalt 3.S.NB.İK.ÇK.Tom. 
Tefenni Tefenni Asfalt 3.S.NB.İK.ÇK.Tom. 
Gölhisar Gölhisar Asfalt 3.S.NB.KK.ÇZ.1om. 
İbecik İbecik Asfalt 3.S.NB.KK.ÇZ.Tom. 
Gölhisar Gölhisar Asfalt 3.S.NB.İK.ÇZ.Tom. 
İbecik İbecik Asfalt 3.S.NB.İK.ÇZ.Tom. 
Gölhisar Gölhisar Asfalt 3.S.KB.KK.ÇK.Tonı. 
Dirmil Dirmil Asfalt 3.S.KB.KK.ÇK.Tom. 
İbecik İbecik Asfalt 3.S.KB.KK.ÇK.Tom. 
Tefenni Tefenni Asfalt 3.S.KB.KK.ÇK.Tom. 
Gölhisar Gölhisar Asfalt 3.S.KB.İK.ÇK.Tom. 
Tefenni Tefenni Asfalt 3.S.KB.İK.ÇK.Tom. 
Gölhisar Gölhisar Asfalt 3.S.KB.KK.ÇZ.Tom. 
İbecik İbecik Asfalt 3.S.KB.KK.ÇZ.Tom. 
Gölhisar Gölhisar Asfalt 3.S.KB.İK.ÇZ.Tom. 
İbecik İbecik Asfalt 3.S.KB.İK.ÇZ.Tom. 
Gölhisar Gölhisar Asfalt 3.S.ÇK.Tom.D.V. 
Tefenni Tefenni Asfalt 3.S.ÇK.Tom.D.V. 
Gölhisar Gölhisar Asfalt 2.S.KK.ÇK.Mad.Dir. 
İbecik İbecik Asfalt 2.S.KK.ÇK.Mad.Dir. 
Tefenni Tefenni Asfalt IS.KK.ÇK.Mad.Dir. 
Tefenni Tefenni Asfalt 2.S.İK.ÇK.Mad,Dir. 
Dirmil Dirmil Asfalt 2.S.İK.ÇK.Mad.Dir. 
İbecik İbecik Asfalt 2.S.İK.ÇK.Mad.Dir. 
Gölhisar Gölhisar Asfalt 2.S.KK.ÇZ.Mad.Dir. 
İbecik İbecik Asfalt 2.S.KK.ÇZ.Mad.Dir. 
Gölhisar Gölhisar Asfalt ÇK.San.Odunu 
İbecik İbecik Asfalt ÇK.San.Odunu 
Tefenni Tefenni Asfalt ÇK.San.Odunu 
Gölhisar Gölhisar Asfalt ÇZ.San.Odunu 
İbecik İbecik Asfalt ÇZ.San.Odunu 
Tefenni Tefenni Asfalt ÇK.San.Odunu D. V. 

T O P L A M 
Y A P A C A K E M V A L TOPLAMİ 

1 - İşletmemiz Gölhisar, Tefenni, Dirmil, İbecik Orman dışı depolarında yukarıda cins ve 
miktarı yazılı orman emvalleri satışa çıkarılacaktır. 

2 - Yapraklı Yapacak emval hariç, asli orman ürünlerinin bütün açık artırmalı satışları sa
tış bedelinin % 50'si ile vergi fon ve harçlar karşılığı peşin, kalan miktar üç aya kadar vadeli ola
rak yapılacaktır. 

Miktarı Muh.Bed. % 3 Geç. 
P.Ad. Adet M3 TL. Tem. TL. 

1 23 10.576 45.000.000 14.000.000 
7 573 166.820 28.000.000 140.000.000 

11 548 218.232 28.000.000 183.000.000 
15 980 318.142 28.000.000 267.000.000 
6 737 101.379 24.000.000 73.000.000 
5 346 52.812 24.000.000 38.000.000 
3 410 59.709 24.000.000 43.000.000 
5 290 81.064 29.000.000 71.000.000 
8 602 179.367 29.000.000 156.000.000 
7 971 129.134 27.000.000 105.000.000 
4 728 100.814 27.000.000 82.000.000 
4 285 67.925 25.000.000 51.000.000 
3 117 35.401 25.000.000 27.000.000 
1 26 9.847 25.000.000 7.000.000 
3 210 39.010 25.000.000 29.000.000 
4 346 35.387 22.000.000 23.000.000 
1 83 10.116 22.000.000 7.000.000 
3 121 26.262 24.000.000 19.000.000 
2 104 22.510 24.000.000 16.000.000 
3 325 32.777 23.000.000 23.000.000 
1 24 3.187 23.000.000 2.000.000 
3 166 34.876 18.000.000 19.000.000 
5 664 68.327 18.000.000 37.000.000 

18 3.886 264.315 20.000.000 159.000.000 
3 394 37.459 20.000.000 22.000.000 
2 229 16.101 20.000.000 10.000.000 
1 301 15.189 20.000.000 9.000.000 
3 806 51.265 20.000.000 31.000.000 
1 237 14.224 20.000.000 9.000.000 

14 3.406 215.504 20.000.000 129.000.000 
4 825 50.027 20.000.000 30.000.000 

13 1.433 160.000 19.000.000 91.000.000 
2 151 18.012 19.000.000 10.000.000 
2 229 23.492 19.000.000 13.000.000 

15 2.080 190.360 20.000.000 114.000.000 
2 151 18.012 20.000.000 11.000.000 
2 577 26.160 18.000.000 14.000.000 

187 23384 2903.794 2.084.000.000 
23384 2903.794 2.084.000.000 
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3 - İbreli ve yapraklı her türlü asli orman ürünleri açık artırmalı satışlarda aylık % 2 va
de faizi uygulanacaktır. 

. 4 - Satışımız 26/8/1999 Çarşamba günü saat 14.00'de Gölhisar Belediye Düğün salonun-
da toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

5 - Bu satışa ait ilan, satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Isparta Orman 
Bölge Müdürlüğü ve çevre İşletmelerinde görülebilir. 

6 - Alıcıların belirtilen gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ihale saatinden bir 
saat öncesine kadar geçici teminatlarını İşletmemiz veznesine yatırmaları, Banka Teminat mektu
bu verecek olanların teminat mektuplarında İşletme adını satış tarihini belirtmeleri ilan olunur. 

İŞLETME T E L E F O N N U M A R A L A R I 
S A N T R A L : 0 248 4113023 - 4112738 
M U H A S E B E : 4115672 - F A X 
MÜDÜR : 4113013 20566/1-1 

O R M A N EMVALİ S A T I L A C A K T I R 
Devlet Orman İşletmesi Ermenek Müdürlüğünden: 

% 3 
Parti Emvalin M i k t a r ı Muh.Bed. Tem.Tut. 

Deposu Adedi Cins ve Nev' i Adet M 3 . T L / M 3 . T L . 
Narlısu 1 3.S.N.B.ÇZ.Tom. 102 21,486 28.000.000 20.000.000 

4 3.S.K.B.ÇZ.Tom. 602 94,787 26.000.000 85.000.000 
9 3.S.N.B.Gök.Tom. 2028 425,409 28.000.000 380.000.000 
4 3.S.K.B.Gök.Tom: 722 182,504 26.000.000 150.000.000 
3 2.S.Gök.Mad.Direk 1114 79,332 21.000.000 55.000.000 
3 ÇZ.Sanayi Odunu 1237 67,069 19.000.000 45.000.000 

Ermenek Or.İçi 1 ÇK.(Dikili Ağaç) 325 996,506 18.829.000 566.000.000 
(Makta) 

1 - İşletmemizin Narlısu Orman Dışı Deposunda ve Ermenek Tekaçatı Mevkiinde Mak-
ta'dan Diki l i olarak yukarıda müfredatı yazılı 25 parti orman emvali Ek. 1 ve Diki l i Ağaç Satış 
Şartnamesi gereği açık artırmalı satışa çıkartılmıştır. 

2 - Narlısu deposundaki emvallerin % 50'si, Makta'daki Diki l i ağaçların % 40' ı ve ver
giler peşin, bakiyesi 3 ay vadeli satış yapılabilir. 

3 - Vade talep edenlerden aylık % 2 vade faizi alınacaktır. 

4 - Teminat mektuplarının Kat ' i ve Limit dahili olması şarttır. 

5 - İhale 27/8/1999 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.00'de İşletmemiz Satış Salo
nunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

6 - Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bi lgi Cetveli ve Şartnameler Orman Genel Müdürlü
ğünde, Konya Orman Bölge Müdürlüğünde, civar Orman İşletme Müdürlüklerinde ve İşletmemiz
de çalışma saatleri içerisinde görülebilir. 

7 - İsteklilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları, aynı gün saat 12.00'den önce 
teminatlarını İşletmemiz veznesine yatırmaları, teminat karşılığı Banka Teminat Mektubu vere
ceklerin mektuplarında İşletme adı ile ihale tarihini kesinlikle belirtmeleri, hiçbir surette eski ta
rihli teminat mektubu getirmemeleri ve teminat makbuzları ile Komisyona müracaatları ilan olunur. 

20570/1-1 
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O R M A N EMVALİ SATILACAKTIR 
Devlet Orman İşletmesi Alanya Müdür lüğünden: 
Bölge Müdürlüğü : Antalya Satış Tarihi: 26/8/1999 
İşletme Müdürlüğü : Alanya 

Deposu ve 
Yol Durumu Cins ve Nev' i 

Parti 
Ad. 

(000) 
MİKTARI Muh.Bed. 

Adet M3. DM3. T L . 

(000) 
% 3Tem. 

TL, 
B.Oluk Asfalt 3.SN.NB.SD.Tom. 6 675 149.923 45.000 183.000 

30.000 
" 3.SN.KB.SD.Tom. 1 64 18.750 43.000 24.000 

3.SN.NB.ÇK.Tom. 1 19 3.501 22.000 3.000 
3.SN.KB.ÇK.Tom. 2 44 38.393 25.000 30.000 
3.SN.NB.ÇZ.Tom. 13 735. 241.193 28.000 200.000 

21.000 
Incekum Asfalt 3.SN.NB.ÇZ.Tom. 10 1561 235.498 26.000 160.000 

23.000 
21.000 

B.Oluk Asfalt 3.SN.KB.ÇZ.Tom. 3 107 35.303 23.000 25.000 
22.000 

İncekum Asfalt 3.SN.KB.ÇZ.Tom. 6 628 91.682 21.000 56.000 
20.000 

B.Oluk Asfalt Ev.Düş.ÇZ.Tom. 2 146 44.382 18.500 25.000 
Sedre Asfalt Ev.Düş.ÇZ.Tom. 1 68 6.692 18.500 4.000 
B.Oluk Asfalt Sedir Sanayi Odunu 2 170 35.589 22.000 24.000 

ÇZ.Sanayi Odunu 12 2000 122.867 18.000 68.000 
Sedre Asfalt ÇZ.Sanayi Odunu 3 436 37.449 18.000 21.000 
İncekum Asfalt ÇZ.Sanayi Odunu 58 13551 1102.972 18.000 604.000 

Ev.Düş.ÇZ.San.Odunu 14 5408 188.400 17.250 100.000 
Sedre Asfalt • Ev.Düş.ÇZ.San.Odunu 11 5164 160.713 17.250 85.000 
Mrk.C.Yalağı İbreli Yakacak Odun 3 320 Ster 4.800 46.000 
Mrk.Buzluk İbreli Yakacak Odun 6 533 Ster 4.800 78.000 

154 30776 2513.307 M3. 
853 Ster 

1.736.000 

1 - İşletmemiz muhtelif istif yerlerinde mevcut, yukarıda beyanı yazılı orman emvali tu
tar bedelinin % 50'si ile vergi ve resimleri peşin, bakiye % 50'si 3 ay vadeli aylık % 2 faizli olup, 
limit dahili süresiz banka teminat mektubu veya istenildiğinde nakte çevrilebilen Devlet tahville
ri, hazine bonoları ve Devlet bankalarına ait tahviller karşılığında olmak üzere şartnamesi uyarın
ca 3 ay vadeli satışa çıkarılmıştır. 

2 - Açık artırmalı satış 26/8/1999 Perşembe günü saat 14.00'de İşletme Binasında topla
nacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Satışa ait ilan ve şartname İşletmemizde mevcut olup, Antalya Orman Bölge Müdür-
lüğü ve bağlı İşletmelerde görülebilir. 

4 - İhaleye katılacakların, tebligat adreslerini gösterir tasdikli bir belge model şartname
nin 3. maddesinde belirtilen evraklar ile aynı maddenin ilgili şıklarında belirtilen belgelerini gös
termeleri zorunludur. 

5 - Alıcıların belirtilen gün ve saatte ihaleye katılma belgeleri ile birlikte adı geçen yer
de hazır bulunmaları ve ihale saatinden önce teminatlarını yatırmaları, teminat mektubu verecek
lerin mektuplarda, İşletme Adı ile Satış Tarihini belirtmeleri ve makbuzları ile birlikte komisyona 
müracaatları ilan olunur. 

B A N K A H E S A P NO: -TC. ZİRAAT B A N K A S I A L A N Y A ŞUBESİ 
30423/320149-6 20457/1-1 
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ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR 
Uşak Orman İşletme Müdürlüğünden: 

Yol Parti Muh.Sat. % 3 Geç. 
Deposu Dur. Cins ve Nev'i A d Adet M 3 D M 3 Bed. TL . Tem. TL. 
Banaz-Oturak-Kalfa Asfalt 3.S.NB.ÇK.Tomruk 46 6915 1419,382 26.000.000 1.180.000.000 
Banaz-Oturak- Kalfa 3.S.KB.ÇK.Tomruk 29 6060 831,841 24.000.000 650.000.000 
Oturak 3.S.KB.ÇZ.Tomruk 2 456 49,592 23.000.000 40.000.000 
Banaz-Oturak-Kalfa ÇK.Sanayi Odun 42 24244 1185,151 18.000.000 692.000.000 
Oturak-Çamlıbel-Kalfa " ÇZ.Sanayi Odun 5 2766 89,626 18.000.000 54.000.000 
Y A P A C A K E M V A L T O P L A M I 124 40441 3676,492 M3DM3 : 2.616.000.000 

1 - İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins, miktarı, muhammen bedeli ve temi
natları yazılı 124 parti orman emvali tutar bedelinin % 50 vergi ve resimleri peşin % 50'si aylık 
% 2 vade faizi için limit dahili süresiz banka teminat mektubu, istenildiğinde nakte çevrilebilen 
Devlet tahvilleri ve hazine bonoları karşılığı olmak üzere şartname uyarınca 3 aya kadar vadeli 
açık artırmalı suretiyle satışa çıkartılmıştır. 

2 - Açık artırmalı satış 26/8/1999 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00'de Banaz 
Orman İşletme Şefliği Satış Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Satışa ait ilan, şartname ve satış bilgi cetveli Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, Af
yon, Gediz, Kütahya, Manisa, Simav, Acıpayam ve İzmir İşletme Müdürlüğü ve Uşak, Eşme, Ba-
naz, Ulubey İşletme Şefliklerinde görülebilir. 

4 - Alıcıların belirtilen gün ve saatte satış merkezinde Banaz Orman İşletme Şefliğinde 
hazır bulunmaları ve ihaleden 1 saat öncesine kadar teminatlarını yatırmaları ve teminat mektubu 
vereceklerin satış tarihini ve partileri belirtmeleri gerekmektedir. 

5 - Şahısların tebligat adreslerini gösterir belge ve kereste ticareti ile uğraştıklarına dair 
dernekten alacakları belgeyi göstermeleri zorunludur. 20559/1-1 

MUHTELİF İŞLER Y A P T I R I L A C A K T I R 
Eti Elektrometalurji Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Üçköprü Maden İşletmesi 

Müdürlüğünden: GÖCEK/FETHİYE 
İşletmemiz, Göcek Merkez, Karagedik ve diğer işyerlerimizde bulunan İdari ve Sosyal te

sislerimizin bakımı, temizliği ve diğer sosyal hizmet işleri, 9 kişi ile (+- % 30 toleranslı) bir yıl sü-
re ile yaptırılması (hizmet alımı) kapalı zarfta teklif alma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

Belirtilen işlerin keşif bedeli 17.596.845.000 - T L . dir. 
Geçici teminat 610.000.000 - TL . dir. 
Yukarıda yazılı işlerin şartnameleri 10.000.000 - T L . bedelle: 
a) Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/ANKARA 
b) Eti Dış Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü İzmir ve İstanbul Alım Satım Müdürlüklerinden, 
c) Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğü/ANTALYA 
d) İşletmemiz Ticaret Müdürlüğü Göcek'ten temin edilebilir. 
İhale 31/8/1999 Salı günü saat 14.00'de İşletmemizde yapılacak olup, teklif mektupları 

ihaleye katılanların huzurunda açılacaktır. 
Teklif mektupları en geç 31/8/1999 Salı günü saat 13.30'a kadar İşletmemiz Muhaberat 

Servisine verilmesi gerekmektedir. 
Geç yapılan müracaatlar ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
İşletmemiz 2886 sayılı İhale Yasasına tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya 

dilediğine yapmakta serbesttir. 20571/1-1 



Sayfa : 76 RESMÎ G A Z E T E 15 Ağustos 1999 - Say ı : 23787 

İNŞAAT İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Sivas İli Özel idaresi Daimi Encümeninden : 
1 - Sivas İl Özel İdaresince Merkez İlçe Meraküm mevkiinde yaptırılacak olan Kangal 

Köpeği Üretme ve Eğitim Tesisleri İnşaatı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine 
göre Kapalı Teklif Usulüyle ihaleye çıkarılmıştır. 

2 - Bu işin ihalesinde, 17 Mart 1998 tarih ve 23289 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 
"1998 Yılında girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler 
Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanacaktır. 

3 - İşin keşif bedeli 85.000.000.000,-TL.dır. İhale Geçici Teminatı 2.550.000.000,-TL.dır. 
4 - İhale, İl Daimi Encümenince, 1 Eylül 1999 Çarşamba günü saat 14.00'te, Sivas İl Özel 

İdare Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. 
5 - İhale Şartnamesi ve diğer evraklar, Sivas Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde mesai 

saatleri içerisinde görülebilir. 
6 - İSTEKLİLERİN : 
A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için, son müracaat tarihi olan 

26 Ağustos 1999 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar, Sivas Bayındırlık ve İskan Müdürlü
ğüne, örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte; 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış, (C) gruptaki en az bu işin keşif bedeli ka
dar müteahitlik karnesi (aslını ibraz etmek şartıyla noter tasdikli suretini), 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini (yılı içerisinde alınan), 
c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, 
d) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini, 
e) 1993-1997 (5 yıl) yıllarına ait (1993'den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan 

itibaren) Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 1999 yılında, 
Örnek 2'ye uygun olarak temin edecekleri belgeyi, 

f) Mali Durum Bildirisi ve belgelerini, 
g) Yapı Araçları Taahhütnamesini, 
h) Teknik Personel Taahhütnamesini, 
i) Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgelerini, 
j) Firmanın Faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgelerini, 
k) Son 25 yılda yapmış olduğu işler bildirisini, 
1) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri, 
m) İş Durumu ve Tutumu ile ilgili yazılı beyanı, 
n) İhale Şartnamesinde ve İhale Şartnamesine Ek Özel Şartname'de öngörülen diğer bel

geleri vermesi, 
(Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde (k) ve (1) fıkralarındaki bilgi 

ve belgeler aranmaz) 
o) Kullanılmamış nakit kredisi ve Teminat Mektubu kredisinden herhangi birinin keşif be

delinin %10'undan az olmaması 
Gerekmektedir. 
B - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 7'nci maddesine göre hazırlayacak

ları tekliflerini, aynı şartnamenin 8'nci maddesi doğrultusunda 1/9/1999 Çarşamba günü saat 
14.00'a kadar, makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
a) İç Zarf, 
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, (Yılı içinde alınan) 
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) Sivas Valiliği İl Daimi Encümeni Başkanlığı adına alınmış (2.550.000.000,-TL.) tuta

rında geçici teminata ait alındı veya Banka Teminat Mektubu, 
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7 - Başvuru Dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa, 
dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde 
yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8 _ "Uygun Bedel" Tebliğinin 3'ncü maddesi gereğince, isteklilere daha önceden ihaleye 
katılma belgesi verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak kazananlar hazır bulunan isteklilerin önünde 
İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açıl
madan geri verilecektir. 

9 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
10 - Telgraf veya fax'la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikme

ler kabul edilmeyecektir. 
İlan olunur. 20565/1-1 

ŞEKER NAKLİYE İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Ilgın Şeker Fabrikasından : 
1 - Fabrikamızın Konya Büsan Organize Sanayinde bulunan depolarına ± %25 toleranslı 

80.000 ton şekerin nakliye ihalesi 25/8/1999 Çarşamba günü saat 14.00'de fabrikamız ofis bina
sında kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. 

2 - İş ile ilgili şartname fabrikamız Ticaret Servisinden 5.000.000,-TL. (Beşmilyon ve 
00/00) lira bedel karşılığında temin edilebilir. 

3 - İş ile ilgili geçici teminat teklif tutarının %5 ' i , kati teminat ise ihale tutarının 
%10'udur. 

4 - Teklifler ihale tarihinden itibaren 30 gün opsiyonlu olacaktır. 
5 - Fabrikamız 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi kısmen veya tamamen yap

mamakta ve hizmeti dilediğine vermekte serbesttir. 20558/1-1 

TAKOĞRAF CİHAZI SATIN A L I N A C A K T I R 
Isparta Türk T E L E K O M Başmüdürlüğünden : 
1 - Başmüdürlüğümüze ait vasıtalara takılmak üzere 15 adet takoğraf cihazı kapalı yazılı 

teklif mektubu alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
2 - Geniş açıklama İdari ve Teknik Şartnamesinde mevcut olup, şartnameler Türk T E L E 

K O M Başmüdürlüğü Isparta Malzeme Müdürlüğünden K D V dahi) 3.000.000,-TL. Mukabilinde 
temin edilebilir. 

3 - İhale 26/8/1999 günü saat 14.00'de Türk T E L E K O M Başmüdürlüğü Isparta ihale 
salonunda yapılacak olup, belirtilen saatten sonra gelen teklif mektupları ile postadaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ünitemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve istediğine 
vermekte serbesttir. 20563/1-1 

KÖPÜK SÖNDÜRÜCÜ SATIN A L I N A C A K T I R 
SEKA Anonim Şirketi İzmit İşletme Müdürlüğünden: 

İZMİT 
İşletmemizce 20 Ton Köpük Söndürücü satın alınacaktır. 
Teklifler idari alım ve teknik şartnamesi esaslarında % 5 geçici teminatla birlikte 1/9/1999 

günü saat 14.00'e kadar İşletmemizde bulundurulacaktır. Verilecek teklifler 15/10/1999 tarihine 
kadar opsiyonlu olacaktır. 

Konu ile ilgili şartnameler 5.000.000,- T L . bedeli mukabili İzmit'te İşletmemizden temin 
edilebilir. 

Postadaki gecikmeler kapalı zarf içine konmayıp, açık olarak verilen ve telex-telefax'la 
bildirilen teklifler, dikkate alınmayacaktır. 

Teşekkülümüz, 2886 sayılı Kanun'a tabi değildir. Emniyetli, kârlı ve verimli teklif değer
lendirileceğinden, ucuz teklifin dikkate alınmaması ve siparişin kısmen veya tamamen iptali tek
lif vericiye bir hak sağlamaz. İlan olunur. 20458/1-1 
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O R M A N EMVALİ S A T I L A C A K T I R 

Orhaneli Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden : 

İhale Tarihi : 23/8/1999 İhale Yeri : Orhaneli Lokali 

Muh. 

S. 

No Deposu Cinsi Ster MetreKüp Parti Açıklama 

Bedeli/M3 Teminat/Topl. 

(TL.) (TL.) 

1 Yetiş 2.S.NB.Çk.Tom. 28,02 1 4 34.000.000 29.000.000 

2 Nalınlar IS.NB.Çk.Tom. 4,658 1 4 35.000.000 5.000.000 

3 Yetiş 3.S.NB.Çk.Tom. 291,478 13 3 . 27.000.000 234.000.000 

4 Harmancık 3.S.NB.Çk.Tom. 67,43 4 3 26.000.000 53.000.000 

5 Yetiş 3.S.NB.Çz.Tom. 400,11 16 3 25.000.000 301.000.000 

6 Harmancık 3.S.NB.Çz.Tom. 69,296 2 3 24.500.000 50.000.000 

7 Nalınlar 3.S.KB.Çk.Tom. 80,884 5 1,5 23.000.000 56.000.000 

8 Harmancık 3.S.KB.Çk.Tom. 35,334 2 2 22.000.000 24.000.000 

9 Yetiş 3.S.KB.Çz.Tom. 300,789 14 2-2,5 21.000.000 188.000.000 

10 Nalınlar 3.S.KB.Çz.Tom. 53,722 3 1,5 20.000.000 32.000.000 

11 Yetiş Çk.Sanayi Odunu 296,09 20 1 16.000.000 143.000.000 

12 Yetiş Çz.Sanayi Odunu 333,889 19 1 16.000.000 160.000.000 

T O P L A M 0 1961,7 100 ] 1.275.000.000 

1 - İşletme Müdürlüğümüzün Satış depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı 100 
parti orman emvali açık artırmalı ihaleye çıkarılmış olup, mal bedelinin %50'si ile vergileri peşin 
kalan bakiye için 3 ay vadeli, aylık %2 vade faizi karşılığı limit dahili süresiz Banka Teminat Mek
tubu alınmak suretiyle satış işlemi gerçekleştirilecektir. 

2 - Yapraklı yapacak emvallerde ise mal bedelinin %40 ile vergileri peşin kalan bakiye 

için Aylık %2 vade faizli 6 aya varan vade faizi karşılığı limit dahili süresiz banka teminat mek

tubu alınmak şartıyla satış işlemi gerçekleştirilecektir. 

3 - Satış ek no : 1, 2, 4, 6 model ile özel şartnamelerdeki şart ve esaslar dahilinde yapıla
cak olup, iştirakçilerin son sene vizesi yapılmış Sanayi ve Ticaret Odası belgelerini nüfus hüviyet 
cüzdan fotokopilerini Tebligata esas ikamet belgelerini vekil olarak iştirak edeceklerin yetki bel
gelerini ibraz etmeleri; 

4 - Bu satış ile ilgili bilgiler Orman Genel Müdürlüğü, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, 

civar işletme müdürlükleri ile işletmemizde görülebilir. 

5 - Müşterilerimizin 23/8/1999 Pazartesi günü saat 12 ye kadar geçici teminatlarını işlet
memiz veznesine yatırarak ihale saatinde hazır bulunmaları ilan olunur. 

Te l ; 0-224-8171007 

Fax:0-224-8171188 20557/1-1 
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O R M A N EMVALİ S A T I L A C A K T I R . 
Devlet Orman İsletmesi Hanönü Müdürlüğünden : 
Bölge Müdürlüğü : Kastamonu İhale Tarihi : 26/8/1999 
İşletme Müdürlüğü : Hanönü İhale Saati : 14.00 

Parti Miktarı Muh.Bed. %3 Geç.Tem. 
Cins ve Nev'i Adedi Adet M3DM3 Ster (TL.) (TL. Yılı 

2.SNB Çk. Tom. 1 19 18,749 38.000.000 21.400.000 1999 

2. SNB. Çk. Tom. 1 25 14,339 36.000.000 15.500.000 1999 

3 SNB Çs. Tom. 2 132 41,461 28.000.000 34.900.000 1999 

3 SNB Çs. Tom. 14 1.505 344,781 25.200.000 260.700.000 1999 

3 SNB Çk. Tom. 1 194 29,669 24.200.000 21.600.000 1998 

3 SNB Çk. Tom. 19 1.182 427,116 25.200.000 322.900.000 1998 

3 S K B Çs. Tom. 3 280 41,252 22.750.000 28.200.000 1998 

3 S K B Çk. Tom. 3 644 77,107 22.250.000 51.500.000 1998 

3 S K B Çk. Tom. 2 230 40,369 22.750.000 27.600.000 1999 

3 SNB Gök. Tom. 4 533 99,200 23.750.000 70.700.000 1998 

3 SNB Gök. Tom. 5 91 149,813 24.250.000 109.000.000 1998 

3 S K B Gök. Tom. 4 179 54,913 21.200.000 35.000.000 1999 

3 SNB Kn. Tom. Krş. 1 31 4,678 20.600.000 2.900.000 1999 

3 SNB Kn. Tom. İn. 1 89 12,030 20.000.000 7.300.000 1999 

3 SKB Kn. Tom. Krş. 1 50 5,415 19.000.000 3.100.000 1998 

E. Bozuk Çam. Tom. 8 775 202,266 19.000.000 115.300.000 1998 

E. Bozuk Gök. Tom. 2 143 52,258 19.000.000 29.800.000 1999 

E. Bozuk Kn . Tom. 1 137 14.384 19.000.000 8.200.000 1998 

Kayın Kağıtlık 13 1.327 195,918 10.500.000 61.800.000 1998 

İbreli Yakacak Odun 2 91,00 5.600.000 17.100.000 1999 

Yapraklı Yakacak Odun 2 58,00 6.800.000 37.600.000 1998 

Toplam 90 7.566 1.825,718 149 1.282.100.000 

1 - İşletme Müdürlüğümüz muhtelif depolarında mevcut yukarıda beyan edilen 90 parti 

piyasa orman emvali 26/8/1999 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00'da toplanacak komis

yon huzurunda açık arttırmalı olarak ihalesi yapılacaktır. 

2 - İbreli emvallerde emval bedelinin % 50'si vergi ve resimler peşin, % 50'si aylık % 2 
vade faizi ile kesin banka teminat mektubu karşılığı 3 ay vadeli olarak satışı yapılacaktır. Yaprak

lı emvallerde emval bedelinin % 40'ı ile vergi ve resimler peşin, % 60'ı aylık % 2 vade faizi ile 

kesin banka teminat mektubu karşılığı 6 ay vadeli olarak satışı yapılacaktır, banka teminat mektu

bu gecikmelerinde aylık % 10 vade faizi uygulanır. 

3 - İhale Ek No 1, Ek No 2 ve Ek No 6 Model Şartname hükümlerine göre yapılacaktır. 

4 - İhaleye katılmak isteyenlerin belirtilen gün ve saatte İşletmemiz Satış Salonunda ha

zır bulunmaları, ihale saatinden önce geçici teminatlarını İşletmemiz veznesine T L . olarak yatır

maları banka teminat mektubu ile ihaleye katılacakların banka teminat mektubunu ihale tarihine 

ve İşletme Müdürlüğümüz adına düzenlenmiş olması şarttır. 

5 - İhale ile ilgil i bilgiler Orman Genel Müdürlüğü, Kastomunu Orman Bölge Müdürlü

ğü ile çevre İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. 20967/1-1 
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O R M A N EMVALİ SATILACAKTIR 
Demirköy Orman İşletme Müdürlüğünden : 

İhale Tarihi: 27/8/1999 
Yol Parti Miktan Muh.Bed. %3Tem.Kesim. 

Deposu Durumu Cins ve Nev'i Adedi M3.D3. (000,- TL.X00O - TL.)Yılı İnd. 
Muhtelif Asfalt 3.S.N.B.Paç.KaymTom. 13 Tahmini 235.000 27.000 198.000 1999 
Muhtelif Asfalt 3.S.N.B.Paç.KayınTom. 4 28.326 21.400 21.000 P.1999 %50 
Muhtelif Asfalt 3.S.N.B.İn.Kayın Tom. 12 Tahmini 179.000 23.000 123.000 1999 
Muhtelif Asfalt 3.S.N.B.İn.KayınTom. 15 362.300 . 18.400 197.000 P.1999 %50 
Muhtelif Asfalt 3.S.K.B.Paç.KayınTom. 8 Talimini 84.000 24.000 64.000 1999 
Muhtelif Asfalt 3.S.K.B.Paç.Kayın Tom. 8 115.053 19.000 70.000 P.1999 %50 
Muhtelif Asfalt 3.S.K.B.İn.Kayın Tom. 7 Tahmini 62.000 20.000 37.000 1999 
Muhtelif Asfalt 3.S.K.B.ln.Kayın Tom. 7 107.714 16.500 58.000 P.1999 %50 
K.Yokuş-İ.Ada Asfalt ZS.N.B.Paç.Meşe Tom. 3 29.576 46.000 42.000 1999 
Muhtelif Asfalt 3.S.N.B.Paç.MeşeTom. 18 322.204 35.000 347.000 1999 
Muhtelif Asfalt 3.S.N.B.İn.MeşeTom. 21 384.425 28.000 215.000 1999 
B.Ban-D.Yol Asfalt 3.S.N.B.İn.MeşeTom. 2 53.804 18.600 31.000 P.1999 %50 
Muhtelif Asfalt 3.S.K.B.Paç.Meşe Tom. 9 85.695 30.000 88.000 1999 
K. Yokuş Asfalt 3.S.K.B.Paç.MeşeTom. 2 36.622 19.000 22.000 P.1999 %50 
Muhtelif Asfalt 3.S.K.B.İn.MeşeTom. 7 86.548 24.000 67.000 1999 
Muhtelif Asfalt 3.S.N.B.Meşe Tom.Saçlı 11 192.710 18.000 104.000 1999 
KYokuş Asfalt 3.S.N.B.MeşeTom.Saçlı 1 3.415 16.000 2.000 P.1999 %50 
Muhtelif Asfalt 3.S.K.B.Meşe Tom.Saçlı 6 74.642 17.000 43.000 1999 
B.Ban Asfalt 3.S.K.B.Meşe Tom.Saçlı 1 11.510 14.200 5.000 P.1999 %50 
K.Yokuş-S.Yolu Asfalt 3.S.N.B.KavakTom. 3 41.870 19.000 26.000 1999 
K.Yokuş-S.Yolu Asfalt 3.S.N.B.Kavak Tom. 5 87.110 9.700 28.000 P.1999 
K.Yokuş-S.Yolu Asfalt 3.S.K.B.KavakTom, 2 10.973 16.000 6.000 1999 
K.Yokuş-S.Yolu Asfalt 3.S.K.B.KavakTom. 2 17.649 9.700 6.000 P.1999 
Muhtelif Asfalt 3.S.N.B.Gürgen Tom. 5 50.002 18.000 30.000 1999 
Muhtelif Asfalt 3.S.K.B.Gürgen Tom. 4 21.042 17.000 13.000 1999 
K.Yokuş-S.Yolu Asfalt 3.S.N.B.KızılağaçTom. 3 44.090 16.000 23.000 1999 %50 
Suyolu Asfalt 3.S.K.B.Kızılağaç Tom. 1 15.145 14.200 7.000 1999 %50 
Suyolu Asfalt 3.S.N.B.IhIamur Tom. 1 3.651 21.650 3.000 1999 %50 
Suyolu Asfalt 3.S.K.B.IhlamurTom. 1 1.104 19.000 1.000 1999 %50 
Muhtelif Asfalt 2.S.Kayın Md.Direk 35 572.063 11.750 215.000 1999 %60 
Muhtelif Asfalt 2.S.Meşe Md.Direk 32 571.087 14.300 259.000 1999 %50 
K. Yokuş Asfalt 2.S.Kavak Md.Direk 1 1.858 11.250 1.000 1999 %55 
V.Köprü-S.Yolu Asfalt 2.S.GürgenMd.Direk 3 19.305 11.250 8.000 1999 %55 
İ.Ada Asfalt Çam Sanayi Yuv.Kalın 1 8.691 11.250 3.000 P.1999 
B.Ban Asfalt Kayın Sanayi Yuv.İnce 5 82.Ster 7.350 21.000 P.1999 %50 
S.yolu-B.Ban Asfalt Meşe Sanayi Yuv.İnce 7 188.Ster 7.350 44.000 P.1999 %50 

Tomruklar Toplamı 182 2747.180 1.877.000 
Md.Direkler Toplamı 71 1164.313 483.000 
M3'lü Sanayi Toplamı 1 8.691 3.000 
Sterli Sanayiler Toplamı 12 270.Ster 65.000 
Toplam 266 2.428.000 
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1 - İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarları yazılı orman emvallerin
den; Yapraklı yapacak emvallerin satışları, Mal bedelinin % 40'ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı 
peşin, mütebaki %60'ı ile aylık %2 faizi için limit dahili kat'i ve süresiz banka teminat mektubu 
ile 6 aya kadar vadeli. 

İbreli emvallerin satışları, Mal bedelinin %50'si ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin, 
mütebaki %50'si ile aylık %2 faizi için limit dahili kat'i ve süresiz banka teminat mektubu ile 3 
aya kadar vadeli olarak yapılacaktır. 

2 - İhaleye iştirak edeceklerin Ek. 1-2 nolu şartnamelerin a,b,c,d bendlerinde belirtilen bel
geleri teminat yatırmadan önce ibraz etmeleri gerekir. İhaleye katılacakların % 3 geçici teminatla
rını ihale saatinden önce İşletmemiz veznesine yatırmaları şarttır. 

3 - Açık arttırmalı satışlarda mücbir sebebe binaen satışın gününde yapılmaması duru
munda aylık % 10 gecikme alınır. 

4 - Açık arttırma 27/8/1999 günü saat 14.00'de İşletmemiz satış salonunda yapılacaktır. 
5 - İhaleye ait ilan, şartname ve müfredatlı cetveller Orman Genel Müdürlüğü, İstanbul, 

Bolu, Zonguldak, Adapazarı Orman Bölge Müdürlükleri ile civar İşletmelerde görülebilir. 
6 - İhaleye Global olarak çıkarılan orman emvallerinin %20 ± miktarları ihale gününden 

önce kesinleşecektir. 20969/1-1 

ARAÇ SATIN A L I N A C A K T I R 
Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığından : 
1 - Belediyemizin ihtiyacı olan 2 adet düz kasa çift kabinli Kamyonet aracı 2886 sayılı 

D.İ.K. 35/a maddesi ile kapalı teklif usulüyle satın alınacaktır. 
2 - İhale 26/8/1999 Çarşamba günü, saat 14.00'te Belediye encümeni huzurunda yapıla

caktır. 
3 - 2 adet Kamyonetin K.D.V. dahil muhammen bedeli 8.500.000.000 - T L . olup, geçici 

teminatı 255.000.000 - TL.'dır. 
4 - İhaleye katılacak firmalardan istenen belgeler; 
A - Yeterlilik belgesi (İhaleden 1 gün önce katılımcı firmalar ihaleye katılacak araca ait 

Teknik dökümanları ve bir dilekçe ile başvuracaklar. Uygun görüldüğü takdirde yeterlilik belgesi 
verilecektir.) 

Yeterlilik belgesi almak için gerekli evraklar 
a) Teklif edilecek araca ait Orjinal broşür veya Prospektüs. 
b) Onaylı ve imzalı teknik şartnameleri. 
c) Noter tasdikli imza sirküleri. 
d) Bayii veya imalatçı olduğunu gösterir belgeler. 
e) Vekaleten ihaleye katılacakların Noter tasdikli vekaletnameleri. 
f) 1999 yılına ait Sanayi ve Ticaret Odası belgeleri. 
g) Geçici teminat belgesi. 
5 - Garanti süresi 1 yıl olacaktır. 
6 - Ödeme 15 gün içinde peşin yapılacaktır. 
7 - Katılımcılar tekliflerini en geç ihale tarihinde, saat 14.00'e kadar Yazı İşleri Müdür

lüğüne teslim edeceklerdir. 
8 - Postadaki gecikmeler kabul edilmeyip, geç gelen teklifler değerlendirmeye alın

mayacaktır. 
9 - İlgililere ilanen duyurulur. 
Not: İhaleye ait şartnameler 20.000.000 - TL . makbuz karşılığı Belediyemiz Fen İşleri 

Müdürlüğünden temin edilebilir. 20973/1-1 
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İNŞAAT İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 

Bakırköy Belediye Başkanlığından : 

1 - Bakırköy İlçe hudutları dahilinde Yeşilköy, Yeşilyurt, Florya Tren İstasyonlarında gü
venlik için demir korkuluk yapılması inşaatı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. madde
si uyarınca ihaleye konulmuştur. 

2 - Bu işin ihalesinde 17/3/1998 tarih ve 23289 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yapım 
ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler-hakkında tebliğ hükümleri uygulana
caktır. 

3 - İşin keşif bedeli 221.085.000.000-TL. 

4 - İhale 31/8/1999 Salı günü saat 11.00'de Bakırköy Belediyesi Encümeni toplantı oda
sında yapılacaktır. 

5 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar mesai saati içerisinde Park ve Bahçeler Müdürlü
ğünde görülebilir. 

6 - İsteklilerin : 

Yapı işleri için kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesine ek özel şartnameye, yapı tesis ve 
onarım işleri katılma yönetmeliğine ve 2. Madde'de adı geçen "Uygun bedel" tebliği hükümleri
ne uygun olarak, 

A - İhaleye katılmak için 25/8/1999 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar örneğine 
uygun başvuru dilekçesi ile, 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (-C-) grubundan en az bu işin keşif bedeli 
kadar müteahhitlik karnesi (Aslını ibraz etmek suret) noter tasdikli örneği. 

b) Ticaret veya Sanayi Odası belgesi. 

c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeler. 

d) Mali durum bildirisi. 

e) 2886 sayılı'Kanuna göre cezalı olmadığına dair beyan. 

f) 1993/1997 (5 Yıl) yıllarına ait gelir ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair vergi da
iresinden 1999 yılında temin edecekleri belge. 

g) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca im
zalanmış ortaklık sözleşmesi. 

h) Yapı araçları taahhütnamesi. 

ı) Teknik personel taahhütnamesi. 

j) Halen taahhüdündeki işlerin belge ve bildirisi. 

k) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri. 

1) Son 25 yılda yapmış olduğu benzer işler bildirisi. 

m) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri. 

n) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birisinin keşif be
delinin %10'nundan az olmaması gerekmektedir. 

o) Yapı araçlarının kendi malı olanlar için Demirbaş defteri tasdikli sureti ve diğer belge
ler. 

ö) İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartnamede öngörülen diğer belgele
ri vermesi. 

(Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde L , M fıkralarındaki bilgi ve 
belgeler aranmaz.) 
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B - İhaleye katılabilmek için isteklilerin tekliflerini 25/8/1999 tarihinde saat 10.00 kadar 
sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

Dış zarflar aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
a) İç zarf 
b) Ticaret ve 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, ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak 

girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi 
f) Bakırköy Belediye Başkanlığı'na işin adına alınmış 6.632.550.000,-TL. tutarında geçi

ci teminata ait alındı veya banka teminat mektubu 
7 - Başvuru dosyası idareye teslim edildikten sonra, son müracaat tarihinden önce bile ol

sa dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya noksan evrakın tamamlanması yö
nünde yapılacak müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

8 - Uygun bedel tebliğinin 3. maddesi gereğince isteklilere ihale tarihinden önce ihaleye 
katılma belgesi verilmeyecek, yeterlik sonucu ihale komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılma 
belgesi kazanamayanların teklif zarflan açılmadan iade edilecektir. 

9 - Şartnameler 30.000.000-TL.+KDV. Karşılığında Park ve Bahçeler Müdürlüğünden 
temin edilebilir. 

10 - Puanlama'da alt sınır -75- puandır. 
11 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 
İlan olunur. 20886/1-1 

ATOMİK ABSORBSİYON S P E K T R O M E T R E SATIN A L I N A C A K T I R 
MSB. İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı 3 Nolu İhale Komisyon Başkanlığından : 

SİRKECİ/İSTANBUL 
A - Aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli ve geçici teminatı yazılı malzeme 3 No.lu İha

le Komisyon Başkanlığı (Sirkeci/İSTANBUL) ihale odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
nun 36 ncı maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. Bu ihaleye ait şartname ve 
ekleri mesai saatlerinde, 3 Nolu İhale Komisyon Başkanlığında ve (ANKARA-İZMİR İç Ted. Blg . 
Bşk.lıklarında) bedelsiz olarak görülebilir. 

B - İhaleye Katılacaklarda Aranacak Belgeler; 
1 - Muhtarlıktan Alınacak İkametgah İlmuhaberi. (Bu belge gerçek Şahıslar için aranacak

tır.) 
2 - Tebligata Esas Adresin Neresi Olduğuna Dair Belge. 
3 - Ticaret veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir 

belge vermesi. 
4 - İmza Sirküleri. 
5 - İstekliler adına ihaleye vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli İmza Sirküleri. 
6 - Geçici Teminat. 
7 - Ortak Girişim Olması Halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (noter tasdikli) Ortaklık 

Sözleşmesi. 
8 - Tüzel Kişi Olması Halinde Sermaye Paylarını Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya No

ter Tasdikli Sureti. 
9 - Teklif Mektubu. 
10 - Ayrıca Genel Tip Şartnamenin 3 ncü maddesindeki diğer hususlar. 
C - İhale Konusu İşin Kaç İstekliye İhale Edileceği: İhale konusu işin tamamı bir istekli

ye ihale edilecektir. 
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D - Tekliflerin ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına verilmiş olması şarttır. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

E - Cinsi, Niteliği : Atomik Absorbsiyon Spektrometre; Miktarı: 1 Adet; Tahmini Birim 
Fiyatı : 90.000.000.000,-TL.; Tahmini Tutarı : 90.000.000.000,-TL.; Geçici Teminatı : 
2.700.000.000,-TL.; İhale Günü ve Saati: 26 Ağustos 1999 Saat.10.00. 

F - Teslim Y e r i : M S B . Ordu İlaç Fabrikası Komutanlığı/ANKARA. 
20885/1-1 

MUHTELİF S A R F M A L Z E M E V E RİA-KİT SATIN A L I N A C A K T I R 
A.Ü. Tıp Fakültesi Döner Sermaye İsletmesi İhale Komisyonu Başkanlığından : 
1 - Fakültemiz Muhtelif Birimlerinin ihtiyacı olan aşağıda cinsi miktarı geçici teminatı ve 

niteliği belirtilen malzemelerin alımı için Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29. 
maddesi (a) fıkrası uyarınca kapalı teklif usulüyle eksiltme yoluyla ihalesi yapılacaktır. 

2 - İhale 2/9/1999 tarihine rastlayan Perşembe günü aşağıda gösterilen saatte A.Ü. İbn-i 
Sina Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyon odasında toplanacak İhale 
Komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait şartname mesai saatinde (08.00-17.00 arasında) Döner Sermaye İşletme Mü-
dürlüğü'nde ücretsiz görülebileceği gibi isteyen talipliye 50.000.000,-TL. (Ellimilyon) ücret kar
şılığı verilecektir. 

4 - İhaleye iştirak edeceklerde aranacak şartlar şartnamede gösterilmiş olup 1999 yılı Ti
caret Odası belgesi verilmesi zorunludur. 

5 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı tekliflerini en geç İhale saatine ka-
dar 2. maddede belirtilen Döner Sermaye İhale Komisyonu'na makbuz karşılığı teslim edecekler
dir. 

6 - Teslim edilen kapalı zarflar iade edilmeyecektir. Her türlü gecikme dikkate alınmaya
caktır. 

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 
K.No : 1; Malzemenin Cinsi ve Özelliği: Muhtelif Sarf Malzeme ve Ria-Kit Alımı İhale

si (Muhtelif Birimler); Miktarı : 747 Kalem; Toplam Muhammen Bedel: 4.998.307.405.995,-TL.; 
Toplam (%3) Geçici Temi. : 149.949.222.180,-TL.; İhale Saati: 13.30. 20882/1-1 

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 isim ve miktarı belirtilen malzemeler, kapalı zarf usu

lü ile satın alınacaktır. Bu konu ile ilgili şartnameler dosa numaralarının yanında belirtilen tutar 
karşılığı Ortaklığımız Veznesinden alınacak makbuz karşılığında aşağıdaki adresten sağlanabilir. 

A D R E S : 
Türkiye Petrolleri A .O. Genel Müdürlüğü 
İkmal Grubu Başkanlığı 
Mustafa Kemal Mahallesi 2. Cadde 
No : 86 06520 Söğütözü-ANKARA 
K a t : 7 714No ' luOda 

OurInq ı ryNo : 73-9URT-13517 
Descrıptıon : Diesel Generator Sets 
Deadlıne : 14.09.1999 
Prıce : 300 Dolar 

20884/1-1 



O R M A N EMVALİ SATILACAKTIR 
Devlet Orman İşletmesi Bayındır Müdürlüğünden: 

Deposu Y.Dur. Emvalin Cinsi, Nev' i P.No Adet M3 DM3 Ster 
Muh.Bedeli 

TL. 
% 3 Tem. 

Tutarı T L . 
Canlı Asfalt 2.S.N.B.ÇZ.Tomruk 1 24 10.321 32.000.000 17.000.000 
Canlı Asfalt 3.S.N.B.ÇK.Tomruk 8 845 300.385 28.000.000 326.000.000 
Canlı Asfalt 3.S.N.B.ÇK.İnce Tom. 7 1813 286.147 24.000.000 265.000.000 
Canlı Asfalt 3.S.N.B.ÇZ.Tomruk 2 205 67.882 26.000.000 71.000.000 
Canlı-Ovacık Asf.Stb. 3.S.N.B.ÇZ.İnce Tom. 5 1018 150.735 23.000.000 134.000.000 
Canh-Ovacık Asf.Stb. 3.S.K.B.ÇK.Tomruk 8 824 222.643 25.000.000 223.000.000 
Canlı-Ovacık Asf.Stb. 3.S.K.B.ÇK.İnce Tom. 6 2031 219.741 22.600.000 185.000.000 
Canlı-Ovacık-Mursallı Asf.Stb. 3.S.K.B.ÇZ.Tomruk 15 2534 - 638.670 24.250.000 565.000.000 
Canlı-Ovacık Asf.Stb. 3.S.K.B.ÇZ.İnce Tom. 21 6517 708.003 21.800.000 582.000.000 
Ovacık Asf.Stb. l.S.ÇK.Maden Direk 13 2881 213.898 23.000.000 307.000.000 
Ovacık Asf.Stb. 2.S.ÇZ.Maden Direk 4 1546 97.623 21.000.000 85.000.000 
Canlı-Ovacık Asf.Stb. ÇK.Sanayi Odun 6 1877 187.583 20.000.000 150.000.000 
Canlı Asfalt ÇK.İnce Sanayi Odun 1 317 36.323 17.800.000 26.000.000 
Canlı-Ovacık Asf.Stb. ÇZ.Sanayi Odun 32 9537 833.088 20.000.000 682.000.000 
Canlı Asfalt ÇZ.İnce Sanayi Odun 8 4531 163.675 17.800.000 128.000.000 
Tire-Asmalı-Selçuk-M.Ana-

ÇZ.İnce Sanayi Odun 

Oyukdağ-B.Dağı-Kiraz Or.İçi Asf.Stb. Kab.lu Sanayi Odun 20 1917 17.250.000 1.170.000.000 
Beydağ Orman İçi Asf.Stb. İb. Yakacak Odun 1 14 4.000.000 3.000.000 
Asmalı Asf.Stb. Meşe Odun 5 489 4.000.000 79.000.000 

Y A P A C A K E M V A L T O P L A M I 137 36500 4136.717 3.746.000.000 
STERLİ E M V A L T O P L A M I 26 2420 1.252.000.000 

T O P L A M 163 4.998.000.000 
İşletmemiz muhtelif depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarları yazılı yapacak ve yakacak orman emvallerinin % 50*si ile 3 aylık % 2 faizli ban

ka teminat mektubu ile % 50'si ile vergileri peşin olarak satışa çıkarılmıştır. Model 1-3 nolu şartnameler gereğince her zaman paraya çevrilebilen Devlet tah
vil i veya limit dahili banka teminat mektubu kabul edilir. Satışa kereste ticareti yapanlar, kereste imalathanesi olanlar orman ürünü kullananlar, küçük sanat 
erbabı, l if yonga ve yonga levha sanayicileri kapasite belgeleri vekil olanlar vekaletnameleri ile birlikte 26 Ağustos 1999 Perşembe günü saat 14.00'de Ba
yındır Park Kahvehanesi Binasında kurulacak komisyona başvurmaları gerekmektedir. 

26 Ağustos 1999 Perşembe günü saat 14.00'den önce alıcıların teminat yatırmaları gerekmektedir. Satışa ait şartname satış öncesi bilgi cetveli Or
man Genel Müdürlüğü, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir, Aydın, Manisa, Bergama, Gördes, Demirci, Muğla, Akhisar ve Nazill i İşletme Müdürlükleri 
ile İşletmemizde görülebilir. Alıcıların belirtilen gün ve saatte satış salonunda hazır bulunmaları, banka teminat mektubu yerecek olanların teminat mektubu 
ile komisyona başvurmaları ilan olunur. 20567/1-1 
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O R M A N EMVALİ SATILACAKTIR 
Ardanuç Orman İşletme Müdür lüğünden : 
Satış Tarihi: 27/8/1999 

Muh. Bedeli 
Satış Tarihi: 27/8/1999 

Parti Miktarı Muh. Bedeli %3 Teminat 
Deposu Yol Durumu Cins-Nev'i-Sınıfı No Adet M3 (TL.) (TL.) Düşünceler 
Meydanlar D.Y.Ş Asfalt 3.S.U.B.Ladin Tomruk 1 - 30.000 32.000.000 29.000.000 1999 Yılı Üretimi Meydanlar D.Y.Ş Asfalt 

2.S.N.B .Ladin Tomruk 1 - 25.000 40.000.000 30.000.000 
" 3.S.N.B. Çam Tomruk 4 - 100.000 32.000.000 96.000.000 

3.S.N.B. Çam Tomruk 2 - 44.000 28.000.000 37.000.000 
3.S.N.B. Göknar Tomruk 2 - 50.000 30.000.000 45.000.000 

" 3.S.N.B. Göknar Tomruk 3 - 78.159 26.000.000 70.000.000 
" 3.S.N.B. Ladin Tomruk 14 345 350.000 30.000.000 315.000.000 

3.S.N.B. Ladin Tomruk 14 - 297.000 26.000.000 232.000.000 
3.S.N.B. Ladin Tomruk 3 127 80.208 24.000.000 58.000.000 T.K.İ. 

" " " 2.S. Çam Maden Direk 2 - 40.000 20.000.000 24.000.000 1999 Yılı Üretimi 
2.S. Ladin Maden Direk 5 - 100.000 20.000.000 60.000.000 

" " " Kağıtlık Odun 15 - 422.361 15.000.000 190.000.000 
" " " İbreli Sırık 3 - 30 Ster 10.000.000 9.000.000 

69 472 1616.728 M3 
30. Ster 

1.195.000.000 

1 - İşletmemiz Meydanlar Deposunda bulunan yukarıda cins ve miktarları yazılı orman emvalleri: 
a) Açık artırmalı satışlarda mal bedelinin % 50.si ve vergi fon ve harçlar karşılığı peşin kalan miktar 3 aya kadar vadeli olarak yapılacaktır. 
b) Açık artırmalı satışlarda aylık % 2 (Yıllık % 24) vade fazi uygulanacaktır. Teminat Mektubu teminat mektubu faizi ilave edilerek vade sonunda ödenecektir. 
2 - Açık artırmalı satış 27/8/1999 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.00'de İşletmemiz Lokalinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 
3 - Satışa ait şartname ve İlan Orman Genel Müdürlüğü, Artvin, Trabzon, Erzurum ve Bölge Müdürlüğümüze bağlı İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. 
4 - Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları, ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici teminatlarını İşletmemiz veznesi

ne yatırmaları, Banka teminat mektubu vereceklerin teminat mektubuna işletme adını ve satış tarihini bildirmeleri ve satışa katılacakların teminat makbuzu 
ile birlikte komisyona başvurmaları şarttır. 

5 - Satışımız global olarak hazırlanmış olup % 20 fazla veya eksik olabilir. Kesin liste satış gününden 3 gün önce İşletmemizden temin edilebilir. 
Tel : 0466 611 2032 Santral 

0466 611 2023 İşletme Müdürü 
0466 611 2252 Sayman 
0466 611 2589 Faks 

İlan Olunur. 20562/1-1 
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DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Manisa Orman İsletme Müdür lüğünden : 
İşletme İşletme Bölme Parti Kesilecek Ağaçların Muh.Bed. Geç.Tem. 

Müdürlüğü Şefliği Serisi Nosu No Cins-Nev'i Adedi Hacmi (TL.) (TL.) 

Manisa Sarıgöl Sarıgöl 552/1 450 Diki l i Karaçam 1885 976.771 16.441.000 490.000.000 
Manisa Sangöl Sarıgöl 552/2 451 Diki l i Karaçam 2040 538.010 12.831.000 210.000.000 
Manisa Sarıgöl Sarıgöl 552/3 452 Diki l i Karaçam 1629 1180.434 17.747.000 630.000.000 
Manisa Sarıgöl Sarıgöl 552/4 453 Diki l i Karaçam 3179 1235.850 15.305.000 570.000.000 
Manisa Sarıgöl Sarıgöl 526/1 454 Diki l i Karaçam 3505 1176.367 14.228.000 510.000.000 
Manisa Sarıgöl Sarıgöl 553/1 455 Diki l i Karaçam 2351 1138.004 13.004.000 450.000.000 
Manisa Sarıgöl Sarıgöl 553/2 456 Diki l i Karaçam 3550 1692.919 13.314.000 680.000.000 
Manisa Sarıgöl Sarıgöl 553/3 457 Diki l i Karaçam 3496 1897.646 17.336.000 990.000.000 
Manisa Sarıgöl Sarıgöl 553/4 458 Diki l i Karaçam 2360 1289.623 19.328.000 750.000.000 
Manisa Sarıgöl Sarıgöl 553/5 459 Diki l i Karaçam 1648 816.908 16.509.000 410.000.000 
Manisa Alaşehir Alaşehir 446/1 460 Diki l i Karaçam 331 310.582 14.134.000 135.000.000 
Manisa Alaşehir Alaşehir 504/1 461 Diki l i Karaçam 571 356.587 13.637.000 150.000.000 
Manisa Alaşehir Alaşehir 504/2 462 Diki l i Karaçam 797 572.960 12.504.000 220.000.000 

Toplam 13 Parti 27342 Ağaç 13182.661 M3 6.195.000.000 
adedi 

1 - İşletmemizin Sarıgöl ve Alaşehir Orman İşletme Şefliklerinin muhtelif serileri ve bölmelerinde tesbiti yapılan yukarıda adet ve hacmi yazılı ağaç-
ların dikili vaziyette 27 Ağustos 1999 tarihinde saat 14.00'de Manisa Orman İşletme Müdürlüğü satış salonunda Komisyon huzurunda açık arttırmalı sure
tiyle vadeli olarak satışı yapılacaktır. 

2 - Açık arttırmalı satışa ait şartname Orman İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. 
3 - Vadeli satışlar satışa konu mal (D.K.G.H nın) bedelinin % 40' ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin, bakiye % 60 mal bedeli limit dahili süre-

siz Banka Teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine bonosu ve Devlet Bankalarına ait tahviller karşılığına dayalı olarak 3 aya kadar vadeli, vade faizi aylık 
% 2 uygulanacaktır. 

4 - Açık arttırmaya katılacak olan alıcıların belirtilen gün ve satte satış salonunda bulunmaları, teminatların ihale saatinden bir saat öncesine kadar 
İşletmemiz veznesine yatırılarak makbuzları ile birlikte İhale Komisyonuna başvurmaları ilan olunur. 20970/1-1 
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A R S A SATILACAKTIR 
Kıraç Belediye Başkanlığından : 
Pafta : 1; Parsel : 634; Yüzölçümü : 19.750 m2; Cinsi : Sanayi Arsası; Tahmini Bedeli : 

m2/15 Milyon Lira + K D V Olup Tamamı 296.250.000.000,-TL. (İkiyüzdoksanaltımilyarikiyüzel-
limilyon+KDV); Geçici Teminatı: 8.887.500.000-TL. Olup Ayrıca 25 Milyar Ek Teminat Alına
caktır; İhalede Uygulanacak Usu l : 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesine Göre Açık Arttırma usulü; 
İhale Tarihi ve Saati : 27/8/1999 Cuma Saat: 10.00. 

1 - İstanbul İli Büyükçekmece İlçesi Kıraç Beldesinde kain yukarıda belirtilen taşınmazın 
2886 sayılı Yasanın 45. maddesine göre açık arttırma usulü satış ihalesi yapılacaktır. 

2 - Satışa ait şartname ve ekleri Belediyemizden temin edilebilir. 
3 - Satış bedeli üzerinden Katma Değer Vergisi alınacaktır. 
4 - İhaleye katılacakların; 
a) İhaleye ait geçici teminat ve ek teminat makbuzları / veya teminat mektupları 
b) Özel şahıs ise nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah senedi 
c) Tüzel kişilerde 1999 yılı Ticaret Odası sicil kaydı 
d) Tüzel kişi temsilcilerinden noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri istenecek olup 

istenilen bu belgeleri en geç 26/8/1999 tarihi mesai bitimine kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim 
edeceklerdir. 

5 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
6 - Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
İlgililere duyurulur. 21024/1-1 • 

MOTORİN V E BENZİN SATIN A L I N A C A K T I R 
Ankara (Etimesgut) Şeker Fabrikası Müdürlüğünden : 
1 - Fabrikamızın ihtiyacı ± %25 toleranslı 1999 yılı ihtiyacı 250 ton motorin ve 100 ton 

benzin fabrikamız depolarında 1999 yılı içerisinde verilen termin program dahilinde teslim alına-
caktır. 

2 - İhale kapalı zarf usulü fiyat teklifi almak, uygun fiyat bulunmaması halinde açık ek
siltme ve pazarlık suretiyle 25/8/1999 Çarşamba günü saat 10.30'da Fabrikamız Ofis binasında 
Şartname esasları dahilinde yapılacaktır. 

3 - Satın alma ile i lgil i şartname ve sözleşme örneği Fabrikamız Ticaret Servisinden me
sai saatleri dahilinde, K.D.V. hariç 5.000.000,-TL. (Y.Beşmilyon ve 00/00 lira) mukabilinde temin 
edilebilir. 

4 - İhale ilgili geçici teminat verilen teklif tutarının %3'ü olup, Kat ' i teminat ihale tutarı
nın %6'sıdır. 

5 - Teklif mektuplarının en geç 25/8/1999 Çarşamba günü saat 10.30'a kadar Fabrikamız 
Muhaberat Servisine vermiş olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Teklif fiyatlarının yüksek görülmesi halinde başka teklifler alınabileceğinden veya ek
siltmeye gidilebileceğinden iştirakçilerin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunması şart
tır. 

7 - Fabrikamız 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya di
lediğine vermekte serbesttir. 20968/1-1 

MUHTELİF M A L Z E M E SATIN A L I N A C A K T I R 
Kırıkkale Devlet Hastanesi Döner Sermaye Sorumlu Saymanlığından : 
Hastanemiz Eczane, Ameliyathane ve servislerinin ihtiyacı olan 63 kalem Tıbbi Sarf Mal

zemeleri ile 21 kalem Biyokimya Lab. Kitleri karşılığı Cihaz temini malzemeleri alımı, 84/8213 
sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29. maddesinin (a) fıkrası uyarınca aşa
ğıda belirtilen gün ve saatte Kapalı Zarf Teklif usulü ile ihaleleri yapılacaktır. 

Muh. Bedeli Geçici Teminatı İhale İhale 
Cinsi Miktarı (TL.) (TL.) Tarihi Saati 
1- Tıbbi Sarf Malzeme 63 Kalem 59.105.550.000 1.773.166.500 27/8/1999 10.00'da 
2- Biyokimla Lab. Kitleri 

Karş. Cihaz Temini 21 Kal.Kit . 32.845.000.000 985.350.000 27/8/1999 14.00'de 
1 - İhale Kırıkkale Devlet Hastanesinde, Döner Sermaye Saymanlığı Satın Alma Komis

yonu huzurunda yapılacaktır. 
2 - İsteklilerin Kanuni ikametgah sahibi olmaları, Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduk

larına dair belgeleri (1999 Mal i yılı Vizeli , ihale gününe yakın olmalı) ile geçici teminat veya te
minat mektuplarını, (İdari şartnamenin 3. ve 16. mad. belirtilen belgelere göre) ihale saatine kadar 
komisyona vermeleri gerekir. 
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İstekliler 63 kalem sarf malzemelere tekliflerini % (yüzde) esasına göre yapabilecekleri gi-
bi kalem kalem de yapabileceklerdir. 

21 kalem kit karşılığı cihaz temini ihalesine ise toplu olarak teklifte bulunarak % (yüzde) 
esasına göre teklifte bulunacaklardır. 

4 - Bu işe ait şartname ve ekleri mesai saati dahilinde, saat 08.00-16.00 saatleri arasında 
ücretsiz görülebileceği gibi isteyen taliplilere 5.000.000,-TL.lik vezne alındı makbuzu karşılığı da 
verilebilecektir. 

5 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler ve Fax.la yapılan teklifler dikkate alınmaz. 
6 - Teklif edilen kapalı zarflan iade edilmeyecek olup; ihalede tahmin edilen birim fiyat

lara K.D.V. dahil değildir. 
7 - Komisyonumuz ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 20893/1-1 

5000-7000 M T ± % 5 V C M , 2X6000 M T + % 5 A M O N Y A K , 2X1200 M T ± % 5 ASETİK ASİT 
SATIN A L I N A C A K T I R 

PETKİM Petrokimya Holding Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Aliağa Petrokimya 
Kompleksinden : 

1 - Aliağa/Yarımca Petrokimya Komplekslerinde bulunan; 
P V C Fabrikası ihtayacı 5000-7000 M T V C M 99-A1-0009-8 no.lu dosya kapsamında son 

teklif verme tarihi 27/8/1999 saat 10.30 (Teklifler aynı gün saat 11.00'de huzurda açılacaktır.) 
A C N Fabrikası ihtiyacı 2x6000 M T + % 5 Amonyak 99-A1 -0063-2 no.lu dosya kapsamın

da son teklif verme tarihi 26/8/1999 saat 10.30 (Teklifler aynı gün saat 11.00'de huzurda açılacak
tır.) 

PTA Fabrikası ihtiyacı 2x1200 M T ± % 5 Asetik Asit 99-A1-0025-2 no.lu dosya kapsa
mında son teklif verme tarihi 26/8/1999 saat 10.30 (Teklifler aynı gün saat 11.00'de huzurda açı
lacaktır.) 

2 - Bu alımlara ait şartnameler Aliağa Petrokimya Kompleksi Dış Alım Müdürlüğü ve An
kara, İstanbul, İzmir Büro Müdürlüklerimizden bedelsiz olarak temin edilecektir. 

3 - Teklifler şartnamesine uygun olarak son teklif verme günü ve saatine kadar Aliağa Mu
haberat Servisine ulaşmış olacaktır. 

4 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Alım Konusu mal ve hiz
metleri alıp almamakta, dilediğinden kısmen veya tamamen almakta serbesttir. 

20846/2-1 • • 
Çeşitli İlânlar 

Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 1998 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan üçüncü sınıf noterlikler mün-
haldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf, ikinci 
sınıf, üçüncü sınıf noterlerden ve noterlik belgesi sahiplerinden bu noterliklere atanmaya istekli 
olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe ver
mek suretiyle Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları 
gerekmektedir. 

Aynı Kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra 
vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacak ve belgeleri ge
çersiz olacaktır. 

İlan olunur. 
SIRA 1998 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ 

N O NOTERLİĞİN A D I İLİ T L . 
1 H A R M A N C I K NOTERLİĞİ B U R S A 1.382.774.824 
2 K I Z I L C A H A M A M NOTERLİĞİ A N K A R A 6.723.554.262 
3 LADİK NOTERLİĞİ S A M S U N 5.484.810.895 
4 YUSUFELİ NOTERLİĞİ ARTVİN 3.851.353.200 

20568/1-1 
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T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Vakfın Adı: Hacı Osman Nuri Yazgan Vakfı 
Vakfedenler: Büyükçiğli Camileri Yapma, Yaşatma ve Onarma Derneği, A l i Yazgan, Se

dat Balcı, Burhan Köymen, Nusret Demirer. 
Vakfın İkametgahı: İzmir. 
Vakfın Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı Karar Tarihi ve Nosu: Karşıyaka 3. Asliye 

Hukuk Mahkemesinin 1/6/1999 gün, E: 1999/6, K : 1999/384 sayılı karan, 
Vakfın Amacı: Büyük Çiğli Camilerini yapma, yaşatma ve onarma ve bedeli mukabilinde 

veya bağış veya her ne surette olursa olsun arsa temin etmek, cami görevlilerine lojman tahsis et
mek, M i l l i Eğitim Bakanlığı veya ilgili bakanlıklarının denetimi ve izni ile faaliyet gösteren okul 
ve eğitim kurumlarının derneklerine imkanlar oranında ayni ve nakdi yardımda bulunmak, öksüz, 
yetim ve şehit çocuklarının ilkokuldan başlayıp üniversite veya yüksekokul sonuna kadar okut
mak, başarılı fakir çocuklarına karşılıksız burs vermek, öğrenciler için kütüphane, okuma odası, 
pansiyon, yurt ve spor alanları kurmak, yapmak, satın almak, kiralamaktır. 

Vakfın Mal Varlığı: a) İzmir İli, Çiğli İlçesi, B . Çiğli Mahallesi, 36 pafta, 4326 parsel sa
yılı taşınmazın 1/3 hissesi, b) İzmir İli, Çiğli İlçesi, B . Çiğli Mahallesi, 36 pafta, 3692 parsel sayı
lı camii külliyesi, c) İzmir İli, Çiğli İlçesi, B . Çiğli Mahallesi, 26 K i l c pafta, 41405 ada, 7 parsel 
sayılı cami külliyesi, d) İzmir İli, Çiğli İlçesi, B . Çiğli Mahallesi, 26 K I l c pafta, 41406 ada, 4 par
sel sayılı taşınmaz, e) İzmir İli, Çiğli İlçesi, B . Çiğli Mahallesi, 26 K I l d pafta, 21606 ada, 1 par
sel sayılı taşınmaz, f) Günkent Yapı kooperatifinde bir adet hisse, g) İzmir İli, Çiğli İlçesi, B . Çiğ
li Mahallesi, 36 pafta, 4757 parsel sayılı taşınmazın 1/2 hissesi, h) İzmir İli, Çiğli İlçesi, B . Çiğli 
Mahallesi, 36 pafta, 4345 parsel sayılı taşınmaz, 1) İzmir İli, Çiğli İlçesi, B . Çiğli Mah.si 36 pafta, 
4757 parsel sayılı taşınmazın 1/4 hissesi, i) İzmir İli, Çiğli İlçesi, B . Çiğli Mahallesi, 36 pafta, 4326 
parsel sayılı taşınmazın 1/3 hissesi, j) 220.000.000,-TL. Nakit para. 

Vakfın Organları: Yönetim Kurulu 
Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkındaki Tüzüğün 13. mad

desi gereğince ilan olunur. 20236/1-1 

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Ankara Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
İLANEN TEBLİGAT 

1918 sayılı Yasaya muhalefetten sanık Mehmet oğlu, Sağinebat'dan olma 1955 doğumlu 
Diyarbakır Lice Dibek Köyü nüfusuna kayıtlı Zeynal Bulut hakkında E: 1996/1056, K : 1998/1356 
sayılı, 14/12/1998 tarihli kesinleşmiş karan ile hükmolunan 24.631.530,50 T L . para cezası ile 
3.821.447,05 TL . Vekalet ücretinin toplamı 28.452.977,55 T L . nin tahsili için Başmüdürlüğümüz-
ce tanzim edilen 3974 sayılı 18/5/1999 tarihli ödeme emri, Mahkeme kararındaki Mersin Erça Ma-
hallesi 1621 Sokak No: 11 adresinde ikamet etmediğinden adı geçene tebliğ edilememiştir. 

Sözkonusu ödeme emrinin bu ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün 
sonra adı geçen sanığa Tebliğ Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 

20237/1-1 

Kayseri Gümrük Müdürlüğünden: 
İLANEN TEBLİGAT 

Müdürlüğümüz denetimi altındaki D.D.Y. Sundurmasında bulunan Tahsin Banuoğlu Öğ-
renci Yurdu Ankara adresinde mukim (Amandurdı ve Gurbangozel oğlu 1975 Türkmenistan do
ğumlu) Batyr S A K H E D O V ' a ait 06 M B 011 plakalı 1987 Model WDB2011221F285425 şase no-
lu Mercedes marka aracın kalan ik i günlük ambar bekleme süresi içinde gereğinin yapılması tüm 
aramalara rağmen adı geçene tebliği ettirilememiştir. 

İlanen tebliğ olunur. 20403/1-1 
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Ankara Tır Gümrük Müdürlüğünden: 
Gümrüğümüzce tescilli 9/2/1999, 474 sayılı manifesto muhteviyatı eşyaların ambar bek

leme sürelerinin uzatılması ile ilgili olarak, söz konusu eşyanın alıcısı Tunka İç ve Dış Tic.'nin 
Müdürlüğümüzce bilinen Cinnah Cad. 40/10, Çankaya/ANKARA adresine yapılan tebligatımız 
bila tebliğ iade olmuştur. 

Sözkonusu eşyaların ambar bekleme süresinin uzatılması talebi, Ankara Gümrükleri Baş
müdürlüğümüzün 23/6/1999 tarihli, 1826 sayılı yazıları ile uygun bulunmamış olup, ambar bekle
me süresinin 8/6/1999 tarihinde durması nedeni ile, tebligatımızın tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) 
günlük süre içerisinde eşyaların gümrük işlemlerinin ikmali gerekmektedir. 

Bu nedenle, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri ile Tebligat N i 
zamnamesinin 46. maddesi uyarınca, bu ilanen tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) 
gün sonunda tebligatın muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 

20404/1-1 

Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğünden: 
Müdürlüğümüzce 17/8/1998/1592 sayılı tutanakla Fahrettin Altay Cad. No: 16 Aydınlık-

e v l e r / A N K A R A adresinde ikamet ettiğini beyan eden Ahmad J A M O U S vekili Halil İbrahim 
ÖZDEMİR (Çankırı Emniyet Müdürlüğü) adına ambara alınan otomobilin ambar bekleme süresi 
17/11/1998 tarihinde sona ermiştir. 

Sözkonusu otomobil ile ilgili süre uzatım dilekçesi kayıtlarımıza 31/12/1998 tarihinde, sü
resi dışında verildiğinden araç Gümrük Kanununun 140. maddesine istinaden Devlet malı olduğu
nu 7201 sayılı İlanen Tebliğ Kanununun 28. maddesi gereğince tebliğ olunur. 

20405/1-1 

Müdürlüğümüzce tescilli 29/12/1998/2616 sayılı tutanakla Değirmenbaşı Mah. No: 7 Rey-
hanlı/HATAY adresinde ikamet ettiğini beyan eden Yıldız ÇİMEN adına ambara alınan otomobi
lin ambar bekleme süresine ilişkin 2/6/1999 tarih ve 6094 sayılı tebligatımız iade olduğundan, ya
pılan mezkur tebligatın 7201 sayılı Kanunun 28. maddesi ve müteakip maddeleri gereğince yayım 
tarihinden itibaren (3) gün süre sonunda işbu tebligatın muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan 
olunur. 20406/1-1 

Ankara Askerlik Dairesi Başkanlığından: 
Türkiye'de ikamet adresinde bulunmayan yurtdışında olduğu tesbit edilen, bu güne kadar 

askerlik görevini yapmayan aşağıda kimlikleri yazılı yükümlüler 403 sayılı Kanunun 25 nci mad
desi (ç.d.e) fıkraları gereğince ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye gelerek askerlik gö
revini yapmak üzere ilgil i mercilere müracaat etmedikleri takdirde haklarında aynı Kanunun hü
kümlerine göre Türk Vatandaşlığına kaybettirme işlemine tabi tutulacakları ilanen tebliğ olunur. 

S.No: 1, Adı Soyadı: Selçuk DİŞİKIRIK, Baba Adı: Yüksel, İl/İlçe/Köy-Mah.: A N K A -
RA-ÇUBUK Aşağı Mahallesi, Doğum ve Kütük No: 1968-11, Hane No: 78, Cilt No: 001/02, Sa-
hife No: 2 20402/1-1 

Osmaniye Valiliğinden: 
İLANEN TEBLİGAT 

İlimiz Emniyet Müdürlüğünde görevli Başkomiser Ziya KELEŞ hakkında; İl İdare Kuru-
lu'nun vermiş olduğu 27/5/1999 gün ve 10 sayılı "Men ' i Muhakeme" karan müşteki sıfatıyla; Taş
kın YAZICI 'ya tebliğ edilmek üzere; Emniyet Müdürlüğüne ilgili karar gönderilmiş olup, Taşkın 
YAZICI'nın belirtilen adresini terk ettiği ve yeni adresininde tespitinin mümkün olmadığından ka
rar müştekisine tebliğ edilememiştir. 

İlanen tebliğ olunur. 20569/1 -1 
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TÜRKIYE CUMHURIYET MERKEZ BANKASı-NCA BELIRLENEN DEVLET iç BORÇLANMA SENET
LERININ TIP VE VADELER ITIBARıYLA 15-08-1999 TARIHINDEKI GÖSTERGE NITELI
ĞINDEKI GÜNLÜK DEĞERLERI: 

1- ÜZERINDE FAIZ KUPONU BULUNMAYıP ıSKONTOLU OLARAK HAZINE IHALESI ILE 
ALıNAN DEVLET IÇ BORÇLANMA SENETLERININ DEĞERLERI AŞAĞıDADıR. 
(T:DEVLET IÇ BORÇLANMA TAHVILI, B:HAZINE BONOSU) 
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER 
TARIHI TANıM GÜN SAYıSı (100. .000.-TL ÜZERINDEN) 

27-10-1999 3B 73 86.921 
18-08-1999 6B 3 99.357 
15-09-1999 6B 31 94.119 
03-11-1999 6B 80 85.765 
19-01-2000 7B 157 73.989 
06-10-1999 10B 52 90.463 
15-12-1999 12T 122 79.121 
17-02-2000 12T 186 70.024 
16-03-2000 12T 214 66.442 
22-03-2000 12T 220 65.706 
21-04-2000 12T 250 62.179 
03-05-2000 12T 262 60.839 
22-09-1999 12TS 38 91.865 
09-02-2000 14T 178 71.092 
15-03-2000 14T 213 66.566 
19-04-2000 14T 248 62.406 
17-05-2000 14T 276 59.326 
07-06-2000 14T 297 57.153 
23-08-2000 14T 374 50.092 

HALKA ARZ YÖNTEMI ILE SATıLAN BONO VE TAHVILLER 

VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER 
TARIHI TANıM GÜN SAYıSı (100.000.-TL ÜZERINDEN) 

18-08-1999 5H 3 99.357 

HALKA ARZ YÖNTEMI ILE SATıLAN BONO VE TAHVILLER 

VADE KUPON KUPON DAHIL BUGÜNKÜ DEĞı 
TARIHI TANıM FAIZ ORANı (100.000.-TL ÜZERINDEN 

14-07-2000 12H1 TÜFE*20 97.792 
14-07-2000 12H1A TÜFE*20 53.591 
14-07-2000 12H1K TÜFE*20 44.201 

2- VADELERI YUKARıDAKI TARIHLERLE AYNı OLMAYAN FAKAT YUKARıDAKI TARIHLER 
ARASıNDA GELEN, ÜZERINDE FAIZ KUPONU BULUNMAYıP ıSKONTOLU OLARAK ALıNAN 
DEVLET IÇ BORÇLANMA SENETLERINDE VADE TARIHI OLARAK LISTEDE YER ALAN BIR 
SONRAKI TARIH ESAS ALıNıR. 
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TÜRKIYE CUMHURIYET MERKEZ BANKASı'NCA BELIRLENEN DEVLET IÇ BORÇLANMA SENET
LERININ TIP VE VADELER ITIBARıYLA 15-08-1999 TARIHINDEKI GÖSTERGE NITELI
ĞINDEKI GÜNLÜK DEĞERLERI: 

3- TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞIŞKEN FAIZLI DEVLET TAHVILLERININ DEĞERLERI 
AŞAĞıDADıR. (BU KıYMETLER, KAMU KURUMLARıNıN YAPACAKLARı IHALE VE SÖZLEŞ
MELERDE VE HAZINE'CE SATıLAN MILLI EMLAK BEDELLERININ ÖDENMESINDE 
NOMINAL DEĞERLERI ÜZERINDEN KABUL EDILIR. ) 
VADE KUPON KUPON DAHIL BUGÜNKÜ DEĞER 
TARIHI TANıM FAIZ ORANı (100.000.-TL ÜZERINDEN) 

18-08-1999 12T1 TÜFE*30 213.399 
18-08-1999 12T1A TÜFE*30 99.357 
18-08-1999 12T1K TÜFE*30 114.042 
27-08-1999 12T4 TÜFE» 5.50 112.401 
23-09-1999 12T-OZ TEFE 138.109 
29-09-1999 12T1 TÜFE*30 211.076 
29-09-1999 12T1A TÜFE*30 91.668 
29-09-1999 12T1K TÜFE*30 119.408 
02-10-1999 12T1 TÜFE*10 160.798 
02-10-1999 12T1A TÜFE*10 91.150 
02-10-1999 12T1K TÜFE*10 69.648 
05-10-1999 12T1 TÜFE*10 159.874 
05-10-1999 12T1A TÜFE*10 90.634 
05-10-1999 12T1K TÜFE*10 69.240 
23-10-1999 12T1 TÜFE«10 154.438 
23-10-1999 12T1A TÜFE*10 87.587 
23-10-1999 12T1K TÜFE*10 66.851 
30-10-1999 12T1 TÜFE*10 163.714 
30-10-1999 12T1A TÜFE*10 86.424 
30-10-1999 12T1K TÜFE*10 77.290 
02-11-1999 12T1 TÜFE«10 148.214 
02-11-1999 12T1A TÜFE»10 85.930 
02-11-1999 12T1K TÜFE*10 62.284 
05-11-1999 12T1 TÜFE*10 147.362 
05-11-1999 12T1A TÜFE*10 85.438 
05-11-1999 12T1K TÜFE*10 61.924 
06-11-1999 12T-OZ TEFE 129.864 
23-11-1999 12T1 TÜFE*10 142.351 
23-11-1999 12T1A TÜFE*10 82.538 
23-11-1999 12T1K TÜFE*10 59.813 
26-11-1999 12T1 TÜFE*10 141.533 
26-11-1999 12T1A TÜFE*10 82.064 
26-11-1999 12T1K TÜFE*10 59.469 
26-11-1999 24T4 TÜFE*26 113.791 
02-12-1999 12T1 TÜFE*10 139.072 
02-12-1999 12T1A TÜFE*10 81.123 
02-12-1999 12T1K TÜFE*10 57.949 
04-12-1999 12T1 TÜFE*10 138.538 
04-12-1999 12T1A TÜFE*10 80.812 
04-12-1999 12T1K TÜFE*10 57.726 
07-12-1999 12T1 TÜFE*10 137.742 
07-12-1999 12T1A TÜFE*10 80.347 
07-12-1999 12T1K TÜFE*10 57.395 
16-12-1999 12T-OZ TEFE 120.227 
24-12-1999 23T4 TÜFE*32 112.353 
24-12-1999 24T4 TÜFE*32 109.868 
29-12-1999 12T-OZ TEFE 117.262 
01-01-2000 12T-OZ TEFE 116.591 
01-01-2000 60T-OZ TEFE+6 121.181 
15-01-2000 12T1 TÜFE*10 128.414 
15-01-2000 12T1A TÜFE«10 74.556 
15-01-2000 12T1K TÜFE*10 53.858 
15-02-2000 12T-OZ TEFE 107.056 
17-02-2000 12T-OZ TEFE 106.653 
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TÜRKIYE CUMHURIYET MERKEZ BANKASı'MCA BELIRLENEN DEVLET IÇ BORÇLANMA SENET
LERININ TIP VE VADELER ITIBARıYLA 15-08-1999 TARIHINDEKI GÖSTERGE NITELI
ĞINDEKI GÜNLÜK DEĞERLERI: 

VADE KUPON KUPON DAHIL BUGÜNKÜ DEĞER 
TARIHI TANıM FAIZ ORANı (100.000.-TL ÜZERINDEN) 

05-03-2000 12T1 TÜFE*10 115.928 
05-03-2000 12T1A TÜFE»10 67.821 
05-03-2000 12T1K TÜFE*10 48.107 
23-03-2000 12T-OZ TEFE 101.020 
24-03-2000 12T-OZ TEFE 100.866 
31-03-2000 24T-OZ TEFE 96.264 
07-04-2000 60T-OZ TEFE*1.15 102.268 
16-04-2000 12T1 TÜFE*10 106.630 
16-04-2000 12T1A TÜFE*10 62.749 
16-04-2000 12T1K TÜFE*10 43.881 
21-04-2000 12T-OZ TEFE 95.176 
23-04-2000 12T-OZ TEFE 94.891 
24-04-2000 12T-OZ TEFE 94.749 
04-05-2000 12T-OZ TEFE 93.353 
30-05-2000 12T-OZ TEFE 89.910 
09-08-2000 14T1 TÜFE*23.70 107.088 
09-08-2000 14T1A TÜFE*23.70 51.277 
09-08-2000 14T1K TÜFE*23.70 55.811 
13-08-2000 12T1 TÜFE*10 84.941 
13-08-2000 12T1A TÜFE*10 50.935 
13-08-2000 12T1K TÜFE«10 34.006 
01-01-2001 60T-OZ TEFE+6 107.268 
01-09-2001 36T-OZ TEFE+6 123.405 
01-01-2002 60T-OZ TEFE+6 89.246 
01-01-2003 60T-OZ TEFE+6 90.253 
01-01-2004 60T-OZ TEFE+6 93.936 
06-01-2001 24T4 22.00 116.642 
21-02-2001 24T4 22.00 127.241 
21-03-2001 24T4 20.00 112.348 
24-07-2002 36T4D 20.77 99.974 

4- T.C. BAŞBAKANLıK, HAZINE MÜSTEŞARLıĞıNCA IHRAÇ 
EDILEN DEVLET IÇ BORÇLANMA SENETLERI 

BUGÜNKÜ DEĞER 
TANıM (1 ABD DOLARı KARŞıLıĞı) 

VADE 
TARIHI 

27-08-
09-09-
25- 09-
26- 10-
15-11-
05-01-
01-02-
14-07-

1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
2000 
2000 
2000 

12T401 
12H401 
36T201 
12H401 
36T201 
12T401 
12T401 
12H401 

VADE 
TARIHI 

16- 08-1999 
18-11-1999 
17- 12-1999 
22-12-1999 

TANıM 

6B16 
36T216 
6B16 
6B16 

443.273 
441.559 
445.924 
435.440 
441.222 
438.578 
434.584 
437.009 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 ALMAN MARKı KARŞıLıĞı) 

240.916 
238.773 
237.386 
237.675 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI1NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 15-08-1999 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

5- T.C. BAŞBAKANLIK, KAMU ORTAKuIĞI İDARESİ BAŞKANLIĞINCA İHRAÇ 
EDİLEN GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ 

OTOYOL SENETLERİ 

VADE BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM (1 ABD DOLARI KARŞILIĞI) 

01-09-1999 OG 431.336 
30-09-1999 OG 428.979 
31-03-2000 OG 414.680 

6- T.C. BAŞBAKANLIK, ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINCA 
İHRAÇ EDİLEN ÖZELLEŞTİRME TAHVİLLERİ 

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM FAİZ ORANI «100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

12-10-1999 120T-D 110.80 193.193 
12-10-1999 240T-D 110.80 193.193 
16-12-1999 120T-D 108.21 172.041 
17-02-2000 120T-D 100.75 149.408 
17-02-2000 240T-D 100.75 149.408 
06-07-2000 120T 73.34 108.037 
31-07-2000 120T 105.00 103.739 

7- YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN DEVLET İÇ BORÇLANMA 
SENETLERİ NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R 

Yürütme ve İdare Bölümü : 

Milletlerarası Andlaşmalar 
99/13130 Türkiye ile Moldova Arasında Ekonomik ve Sosyal İşbirliğinin Geliş

tirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar 
99/13159 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Şartı'nın Onaylanması Hakkında 

Karar 

Yönetmelikler 
— İnönü Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 30 
— Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 40 
— Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 42 
— Yeditepe Üniversitesi Hazırlık Okulu Yönetmeliği 61 

İlânlar 
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 65 
b - Çeşitli İlânlar 89 
- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin 

Günlük Değerleri 92 

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İsletmesi Müdürlüğünden : 
RESMÎ GAZETE'YE ABONE OLMAK İSTEYENLERİN 

DİKKATİNE... 

Bilindiği üzere Resmî Gazete'nin baskısı sadece Başbakanlık Basımevi Döner 
Sermaye işletmesinde yapılmakta ve abone işlemleri ile dağıtımı yine İşletmemiz kanalıy
la gerçekleştirilmekte ayrıca perakende satışı, ihale sonucu yapılan sözleşme gereğince 
Yaysat (Yayım Satış Pazarlama ve Dağıtım A. Ş.) tarafından da yapılmaktadır. 

Ancak, son günlerde İşletmemize çeşitli kanallardan gelen bilgilere göre, bu ko
nuda hiçbir yetkiye sahip olmadıkları halde, bazı kişilerin Resmî Gazete'ye abone kabul 
etme yoluna gittikleri ve hatta bu konuda kendilerine başvuranlarla sözleşme yaptıkları 
öğrenilmiştir. 

Resmî Gazete'ye abone kabul etme yetkisi münhasıran İşletmemize ait olduğun
dan ve doğrudan İşletmemize başvurulması gerektiğinden üçüncü şahıslar tarafından 
düzenlenen abone sözleşmesi hiç bir şekilde işletmemizi bağlamamakta ve herhangibir 
mükellefiyet yüklememektedir. 

Ayrıca, Resmî Gazete'yi "Elektronik Resmî Gazete" adı altında Internet ara
cılığı ile pazarlamaya çalışan hiçbir özel kuruluşla İşletme Müdürlüğümüzün sözleş
mesi yoktur. 

İleride meydana gelebilecek bir takım mağduriyetin önlenebilmesi açısından bu 
açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur, 

ilgililere duyurulur. 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı: (KDV. dahil) 175.000-TL. 




