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Resmî Gazete 

1 — Ankara İli Kalecik İlçesi Çandır Bucağına bağlı.Elmapınar Köyü, Kırıkkale İli 
Sulakyurt İlçesi Merkez Bucağına bağlı Hamzalı Köyü ile Çankırı İli Merkez İlçe Merkez 
Bucağına bağlı Konak ve Akören Köyleri arasında kalan ihtilaflı sahadaki üç il arası sınırın, 
özel krokisinde de gösterildiği üzere; 

a) Ankara İH Kalecik İlçesi Çandır Bucağına bağlı Elmapınar Köyü ile Çankırı İli 
Merkez İlçe Merkez Bucağına bağlı Akören Köyü arasındaki sınır; 

"İncebel Sırtı üzerindeki 981 rakımlı tepeden başlayarak buradan doğuya doğru Yılgın 
Derenin güneyinde kollarının birleştiği yere çekilen düz hat, buradan 1006 rakımlı Bedren 
Tepeye çekilen ve burada son bulan düz hat", 

b) Ankara İli Kalecik İlçesi Çandır Bucağına bağlı Elmapınar Köyü ile Çankırı İli 
Merkez İlçe Merkez Bucağına bağlı Konak Köyü arasındaki sınır; 

"1006 rakımlı Bedren Tepesinden başlayarak buradan Acıoluk Deresinin batısında de
renin kollarının birleştiği yere çekilen düz hat", 

c) Ankara İli Kalecik İlçesi Çandır Bucağına bağlı Elmapınar Köyü ile Kırıkkale İli 
Sulakyurt İlçesi Merkez Bucağına bağlı Hamzalı Köyü arasında kalan sınır; 

"Acıoluk Deresinin batısında derenin kollarının birleştiği yerden başlayarak buradan 
Damlacık Deresinin kollarının birleştiği noktaya çekilen hat, buradan Hamzalı Yolu ile To-
palören Deresinin güney kolunun kesiştiği noktaya çekilen hat, buradan Hamzalı Yolunun 
Deveyolu Sırtı ile kesiştiği noktaya çekilen ve burada son bulan düz hat", 

d) Çankırı İli Merkez İlçe Merkez Bucağına bağlı Konak Köyü ile Kırıkkale İli Sulak
yurt İlçesi Merkez Bucağına bağlı Hamzalı Köyü arasındaki sınır; 

"Tuz Deresinin Kızılırmağa döküldüğü yerden başlayarak buradan kuzeye doğru Tuz-
deresinin menbaına çekilen düz hat, buradan batıya doğru 848 rakımlı nirengi noktasının ku
zeyinde bulunan, Küllüarkaç denilen ve beton kazıkla sabitleştirilen noktaya çekilen hat, bu
radan Çatalarkaç Tepesine çekilen düz hat, buradan Acıoluk Pınarına çekilen düz hat, bura
dan Acıloluk Deresinin kollarının birleştiği yere çekilen ve burada son bulan düz hat," ola
rak belirlenmesi, 
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5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2. Maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre kararlaş
tırılmıştır. 

2 — Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır. 
3 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

28 Ağustos 1999 

Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

S. TANTAN 
İçişleri Bakanı 

Yönetmelikler 
Adnan Menderes Üniversitesinden : 

Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye 
İşletmesi Yönetmeliği 

Kuruluş 
Madde 1 — Bu Yönetmelik; Adnan Menderes Üniversitesinin tüm birimlerinin eği

tim, öğretim araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsamak üzere 5/7/1983 tarih ve 18098 
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 58 inci Mad
desine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönet-
melik"in değişik 2 nci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 

Faaliyet Alanı 
Madde 2 — Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağı

da gösterilmiştir. 
a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından 

istenilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak ve bunlara ilişkin 
raporları düzenlemek, 

b) Danışmanlık, uygulama, plan, deney raporları, fizibilite etüdü, model deneyleri, 
bilgi işlem, iş değerlendirmesi, ölçme, ölçü ayarı hizmetleri yapmak ve bunlara ilişkin rapor
lar hazırlamak, 

c) Laboratuvar, atölye, arazi ve benzeri hizmet birimlerinde yapılacak tetkik, analiz, 
deney, bakım, tamir, basım, yayın, cilt ve üretimle ilgili iş ve benzeri hizmetleri yapmak, 

d) Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak, 
e) Atıl kapasiteyi kullanarak eğitim organizasyonu, eğitici, öğretici, tanıtıcı, kurs, 

konferans, seminer, sempozyum gibi iş ve hizmetler yapmak, 
f) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanı ile sınırlı olmak 

üzere iş ve hizmetler ile canlı materyal, tarımsal ürün, diğer mallar üretmek ve elde edilen 
ürünleri önceden Rektör'ün izni alınmak şartıyla pazarlamak ve satmak, 

g) Hastanelerde klinik, poliklinik, laboratuvar ve ameliyathanelerde her çeşit muaye
ne, tahlil, tetkik, tedavi ve bakım ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, 

h) Açılmış bulunan her türlü insan ve hayvan sağlık hizmetleri ile ilgili yataklı ve ya
taksız, sabit ve geçici kuruluşları işletmek. 
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2 
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Yönetim Organları 

Madde 3 — Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Ku-
rulu'dur. İta Amiri Rektör'dür. Rektör bu yetkisini uygun göreceği ölçüde yardımcılarına, de
kanlara veya enstitü, yüksekokul ve araştırma ve uygulama merkezi müdürlerine devredebi
lir. 

Sermaye Limiti 

Madde 4 — Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 50.000.000.- TL.dır. 

Yardımcı Muhasebe Kayıtları 

Madde 5 —-Bu Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yer alan birimlerin katkılarıy
la elde edilen gelirler ile bu gelirlerin elde edilebilmesi için yapılan giderler, her birim için 
ayrı ayrı tutulacak hesaplarda gösterilir. Dağıtılacak katkı payı oran ve ödemelerde bu hesap
lar esas alınır. 

Uygulanacak Diğer Hükümler 

Madde 6 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1 inci maddede adı geçen 
Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler 

Madde 7 — 2/3/1987 gün ve 19388 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren ve adı 1/11/1994 gün ve 22098 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle "Ad
nan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Döner Sermaye İş
letmesi Yönetmeliği" olarak sonradan değiştirilen "Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İda
ri Bilimler Fakültesi Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Döner Sermaye İş
letmesi Yönetmeliği"; 23/9/1994 gün ve 22060 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Adnan 
Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği", 26/12/1995 
gün ve 22505 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakül
tesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği" ile yine 26/12/1995 gün 22505 sayılı Resmî Ga
zete'de yayımlanan "Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Döner Sermaye İşlet
mesi Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1 — 7 nci maddede adı geçen Döner Sermaye İşletmelerinin bütün mal 
varlıkları, personel ve yönetimleri, bu Yönetmelikle kurulan Adnan Menderes Üniversitesi 
Döner Sermaye İşletmesine başka bir işleme gerek kalmadan devredilir. 

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan yönetmeliklere göre üst
lenilen taahhütler ve imzalanan sözleşmeler eski hükümlere göre yürütülür ve sonuçlandırı
lır. 

Yürürlük 

Madde 8 — Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönet
melik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü 
yürütür. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3 
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İstanbul Üniversitesinden : 

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans 

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1 — İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans eğitim-öğretimi ve sı
navlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilke, esas ve kurallar ile İstanbul Üniver
sitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. 

Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yüksek öğretim üst kuruluşlarınca yapıla
cak değişiklikler için ilgili maddelerde gerekli düzenlemeler yapılır ve uygulanır. 

Lisans Programları 

Madde 2 — İlahiyat Fakültesinde, 

1. İlahiyat Lisans Programı 

2. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Programı 

eğitim-öğretimleri yapılır. 

Eğitim-Öğretim Süresi 

Madde 3 — İlahiyat Fakültesinde bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak eğitim 
öğretimin normal süresi 8 yarıyıldır. Lisans eğitim-öğretimi yarıyıl sistemine göre yapılır. 

Eğitim-Öğretim Yılı 

Madde 4 — Eğitim-Öğretim yılı, iki yarıyıl (güz ve bahar) dan oluşur. Gerekli görül
düğü durumlarda Fakülte Kurulu kararıyla, İstanbul Üniversitesi Senatosunun onayı ile yaz 
öğretimi (Yaz Okulu) yapılabilir. Yaz öğretimi açılma ve uygulama ilkeleri ek bir yönetme
likle belirlenir. 

Eğitim-öğretim yılı, Senato tarafından aksine bir karar alınmadıkça Ekim ayının ilk 
haftasında başlar. 

Yarıyıl Süresi 

Madde 5 — Her yarıyıl ara sınavlar ve mazeret sınavlarının yapıldığı günler dahil, en 
az yetmiş (70) eğitim-öğretim günüdür. Cumartesi, Pazar, resmi tatil günleri ile yarıyıl sonu 
sınavları bu sürenin dışındadır. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4 
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Öğrenci İşleri 

Madde 6 — Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, nakil yoluyla kabul edil
me, intibak, derse yazılma, yatay ve dikey geçişler, sınavlar, not işleri ve benzer her türlü iş
lemleri, İlahiyat Fakültesi Dekanlığınca yapılır. Bunlardan gerekli görülenler Rektörlükçe 
merkezi olarak da yürütülebilir. 

Öğrenci disiplin işleri, Yüksek Öğretim Kurumlan Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine 
göre yürütülür. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kayıt 

Kayıtla İlgili Genel Esaslar 

Madde 7 — İlahiyat Fakültesine kaydolmak için, lisans öğrenimiyle ilgili merkezi 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmış olmak ve başka bir yüksek öğretim kuru
munda kayıtlı olmamak gerekir. Yüksek öğretim kurumları arasında yatay ve dikey geçişler
le ilgili hükümler saklıdır. 

Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti 

Madde 8 — Her eğitim-öğretim yılında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Ba
kanlar Kurulunca belirlenen miktar ve esaslar uyarınca, öğrencilerden katkı payı/öğrenim üc
reti alınır. Bu katkı payı/öğrenim ücreti dışında öğrencilerden başka harç talep edilmez. 

Öğrenci katkı payı iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit birinci yarıyıl başında kayıt olma 
ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyıl başında kayıt yenilerken ödenir. Taksit
lerin ödenme süresi bir aydır. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin taksidini yatırmış olduk
ları yarıyılın eğitim-öğretimi başladıktan sonra üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen 
veya mezun olan öğrencilerin o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payları/öğrenim ücretleri iade 
edilmez. (Öğrenci katkı payı taksidini yatırdıktan sonra, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumundan katkı kredisi çıkan öğrencilerin hakları saklıdır.) 

Fakülteye Kayıt 

Madde 9 — İlahiyat Fakültesine kesin kayıtlar ÖSYM'nin belirlediği tarihler arasın
da yapılır. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmış adaylar, aşağıda yazılı belgelerin ekli bulun
duğu bir dilekçe ile ilan edilen süre içinde merkezi kayıt bürosuna bizzat başvurur. 

Öğrenci katkı payını bir aylık süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları hiçbir şe
kilde yapılmaz ve yenilenmez. Belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez; eksik belge, 
posta ve vekaletname ile kesin kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kayıt yap
tırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler. 

Kayıt için gerekli olan belgeler: 

a) ÖSYM Kimlik Kartı (Yabancı uyruklulardan istenmez). 

b) ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi (Yabancı uyruklular için, YÖS Sonuç Belgesi). 
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5 
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c) Lise diploması veya diploma hazırlanmamış ise, resmi onaylı ve yeni tarihli mezu
niyet belgesi. (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine geçerli değildir), (Liseyi yurt dışında 
bitirenler için, ayrıca T.C. Mil l i Eğitim Bakanlığı Denklik Belgesi). 

d) Resimli nüfus cüzdanı veya nüfus cüzdanının başı açık resimli noter onaylı örneği 
(Yabancı uyruklulardan, noterlikçe onaylı pasaport sureti); (Yabancı uyruklu öğrenciler için 
ilgili Yönetmelik hükümleri saklıdır; ancak bu Maddeye yabancı uyruklu öğrenciler de uy
mak zorundadır). 

e) Askerlik çağındaki erkek öğrenci adaylarından, ilgili askerlik şubesinden alınacak 
"bir yüksek öğretim kurumuna kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair", asker
lik görevini yapmış olanlardan, bu durumlarını belirten resmi belge (Yabancı uyruklulardan 
istenmez). 

f) Mahalle muhtarlığından onaylı, resimli ve yeni tarihli ikametgah belgesi (Yabancı 
uyruklulardan istenmez). 

g) 15 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında renkli, kılık kıyafet genelgelerine uygun, ba
yanlar için başı açık; erkekler için başı açık, sakalsız, ceketli ve kravatlı kolayca tanınmala
rını sağlayacak biçimde son altı ay içinde çektirilmiş). 

h) Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin yatırıldığına 
dair makbuz. 

Kesin Kayıt ve Kimlik Kartı 

Madde 10— Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafın
dan bir kimlik kartı verilir. Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan 
öğrencilerden geri alınan kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır. Kimlik kartının 
kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel bir gazete ile ilan edilmesi ve 
bu ilanla birlikte emniyet makamlarından alınacak yazının ilgili öğrenci bürosuna getirilme
si gerekir. Yeniden alınan bu belgeye gerekli bilgiler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafın
dan yazılır ve onaylanır. 

Kayıt Yenileme 

Madde 11 — Öğrenciler her yarıyıl başından itibaren en çok bir ay içinde kayıtlarını 
yenilemek zorundadırlar. Öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini bu süre içinde yatırdığını ka
nıtlamayan öğrencinin kayıtları yenilenmez. Belirtilen süre içinde kaydını yenilemeyen öğ
renciler derslere ve sınavlara giremezler. Bu öğrencilerin kimlik kartları ve toplu taşıma kart
ları onaylanmaz. 

Üst üste dört (4) yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrencinin Fakülte ile ilişkisi kesilir. 

Yatay ve Dikey Geçişler 

Madde 12 — Eş değer yüksek öğretim kurumlarından yatay geçişler, Fakülte Yöne
tim Kurulunun belirlediği kontenjan dahilinde "Yüksek Öğretim Kurumları Arasında Ön L i 
sans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre ya
pılır. Genel hükümlere aykırı olmamak üzere yatay geçişlere ait diğer koşullar Fakülte Yöne
tim Kurulu tarafından belirlenir. 

Meslek Yüsek Okulları mezunlarının lisans programına giriş ve devam şartları "Mes
lek Yüksek Okulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hü
kümlerine göre yapılır. 
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6 



31 Ağustos 1999 - Sayı: 23802 RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 

Herhangi bir yüksek öğretim kurumuna kayıtlı iken Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi Sınavına girerek İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine kaydını yaptıran öğren
cilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve derse intibaklarının yapılmasında aşağıdaki hu
suslara uyulur: 

a) İlahiyat Fakültesi'nin birinci sınıfına kaydolan öğrencinin herhangi bir muafiyet ta
lebinde bulunmayarak, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda öngörülen süre içerisinde 
normal eğitim-öğretim programına devam etmesi mümkündür. 

b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; Fakülte Yönetim Kurulu, eskiden 
okuduğu dersleri değerlendirerek, hangilerinden geçmiş kabul edilebileceğini karara bağlar. 

Yukarıda belirtilen durumdaki öğrenciler hakkında (a) ve (b) bentlerindeki esasların 
hangisinin uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Eğitim - Öğretim 

Dersler 

Madde 13 — İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi lisans eğitim-öğretiminde ders
ler; seminer, diploma çalışması (bitirme tezi), teorik ve uygulamalı derslerden oluşur. Ancak 
uygulamalı dersler '/2 ders/kredi saati sayılır. 

İlahiyat Fakültesinde eğitim-öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının ve haftalık 
kredi saatlerinin gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır. Derslerin tümü bir yarıyıl süreli
dir. 

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Programına kayıtlı olan öğren
cilerin mezun olabilmeleri için 168 kredi/saat dersi; İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültü
rü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği programına kayıtlı olan öğrencilerin mezun olabilmeleri 
için de 153 kredi/saat dersi başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. 

Zorunlu ve Seçimlik Dersler 

Madde 14 — Dersler "zorunlu" ve "seçimlik" olmak üzere iki türlüdür. "Zorunlu ders
ler", öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. "Seçimlik dersler", öğrencinin önerilenler 
içinden seçerek alabileceği derslerdir. Seçimlik dersler, mezuniyet için alınması gerekli top
lam kredinin ençok yüzde kırkını oluşturacak biçimde düzenlenir. 

Seçimlik dersler, beşinci yarıyıldan itibaren öğretim planından tek tek veya belirlenmiş 
ders grupları içinden seçilebilir. Seçimlik dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan 
derslerden olabileceği gibi, genel kültür ya da değişik ilgi alanlarındaki derslerden de oluşabi
lir. 

Öğrenciler kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim planının öngördüğü zorunlu ve seçim
lik derslerin yanı sıra danışmanı veya ana bilim dalı başkanı veya dersin hocasının da oluru
nu alarak, İstanbul Üniversitesine bağlı başka bir yüksek öğretim kurumunun öğretim planında 
yer alan bir dersi de alabilir. 
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Ortak Zorunlu Dersler 

Madde 15 — 2547 sayılı Kanunun 5 inci Maddesinin (ı) bendinde yazılı ortak zorun
lu derslerden; 

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi; zorunlu ve kredili ders olarak, 60 ders sa
ati olmak üzere, ilk 2 yarıyılda, 

b) Türk Dili dersi; zorunlu ve kredili ders olarak, 60 ders saati olmak üzere, ilk 2 ya
rıyılda, 

c) Yabancı Dil dersi; zorunlu ve kredili ders olarak, 60 ders saati olmak üzere, ilk 2 
yarıyılda okutulacağı bir yönetmelik ile düzenlenir. 

d) Güzel Sanatlar dersi veya bunun yerine Beden Eğitimi dersi; zorunlu olmamak 
kaydıyla, 2 yarıyılda 1 er saat okutulur. 

Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinde, değerlendirme, öğrencilerin devam ve 
derslerindeki ilgi ve ilerlemeleri göz önünde tutularak, yarıyıl sonunda aşağıda yazılı esaslar
la başarılı veya başarısız şeklinde yapılır. 

Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinde yarıyıl sonunda, dersi okutan öğretim 
elemanı, her öğrencinin durumunu; 

a) Toplu ve ferdi çalışmalarındaki başarısına, 

b) Derse devamına, 

c) Derse karşı gösterdiği ilgiye, 

d) Yarıyıl içindeki ilerlemesine bakarak ve takdir hakkını da kullanarak "Geçer" veya 
"Başarısız" şeklinde değerlendirir ve hazırlayacağı listeyi Dekanlığa teslim eder. Bu değer
lendirme o öğrencinin yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. "Geçer" olarak değerlendirilmiş olan 
öğrenciler, o dersi başarmış sayılacaklarından yarıyıl sonu sınavına girmezler. 

Derse Devam Zorunluluğu 

Madde 16 — Öğrenciler ilk kez yazıldıkları veya devamsızlıkları nedeniyle tekrarla
yacakları teorik derslerin en az % 70'ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulamalı derslerin 
en az %80'nine devam etmek zorundadırlar. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrenciler yarıyıl 
sonu sınavına giremezler. 

Dersin öğretim elemanı, yarıyılın bitiminden 5 (beş) iş günü öncesi o dersten devam 
alamayan öğrencilerin listesini Bölüm Başkanlığına bildirmek zorundadır. Bölüm Başakan-
lığı da listeleri 3 (üç) iş günü içerisinde Dekanlığa bildirir. 

Öğretim Planları 

Madde 17 — Ders programlarının belirlenmesi ve duyurulmasında, İstanbul Üniver
sitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesi hükümleri uygulanır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Başarının Ölçülmesi 

Başarı Notu 

Madde 18 — Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde o derse 
ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı başarı ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı başarı dik
kate alınır. 

Dersten sorumlu öğretim üyesi, her yarıyıl başında öğrencilerin başarılarını hangi 
esaslara göre belirleyeceğini; ara sınavları sonuçlarının derse devamının yarıyıl içindeki ça
lışmalarının ve yarıyıl sonu sınavının başarı notunun hesaplanmasını nasıl etkileyeceğini öğ
rencilere ve Dekanlığa yazılı olarak bildirir. Ancak, yarıyıl sonu sınavının başarı notuna kat
kısı en az %40 en fazla %60'tır. 

Başarı Notunun Hesaplanması 

Madde 19 — Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında "bağıl değerlendirme" 
sistemi kullanılır. Bu değerlendirmede dersin öğretim üyesi, her öğrencinin başarı notunu 18 in
ci maddede belirtilen kriterlere bağlı olarak ve o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyleri 
ile bağlantılı olarak belirler. 

Bağıl değerlendirmede o dersi alan tüm öğrencilerin aldıkları başarı notlarının aritme
tik ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınır. Dersten sorumlu öğretim üyesi bağıl de
ğerlendirme sonunda her öğrenci için yarıyıl sonu sınav tarihini izleyen 10 eğitim-öğretim 
günü içinde başarı derecesini belirten ve harfle ifade edilen bir başarı notu belirler ve normal 
frekans dağılımını gösteren notlarının listesini Dekanlığa verir. Yarıyıl sonu başarı notları De
kanlıkça ilan edilir. Fakülte Yönetim Kurulu gerektiğinde bir dersin başarı durumunun, der
sin öğretim üyesince yeniden incelenmesine karar verebilir. 

Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamlan şöyledir: 

Sözel Harfle Ağırlık Katsayısı 
Pekiyi AA 4.00 
-Pekiyi BA 3.50 
İyi BB 3.00 
-İyi CB 2.50 
Orta CC 2.00 
-Orta DC 1.50 
Başarısızlık sınırında DD 1.00 
Başarısız F 0.00 
Geçer (derecelendirme dışı) G -
Muaf (derecelendirme dışı) M -

1) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o der
si başarmış sayılır. 
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2) Bir dersten alınan (DC) ve (DD) notları, bu dersin "koşullu" olarak başarıldığını 
belirtir. (F) notu ise, başarısı (DD) veya (G) düzeyine erişemeyen öğrencilere verilir. Bu no
tu alan öğrenciler bu dersi tekrarlamak zorundadırlar. Ancak Fakülte Yönetim Kurulu kara
rıyla söz konusu dersin ilerideki bir yarıyılda alınmasına izin verilebilir. 

3) (G), Güzel Sanatlar/Beden Eğitimi için kullanılır. 

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) 

Madde 20 — Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının Hesaplanması ve Ortalama Yüksel
tilmesi: 

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) hesabında ilgili tüm derslerin başarı notu 
ağırlık kat sayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır 
ve toplam, kredi saatine bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarla
tılarak verilir. Başarı notlan (G) ile takdir edilen Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar vb. gibi ders
ler ağırlıklı genel not ortalaması hesabına alınmaz. 

Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci alt yarıyıllannda (F) not 
aldığı dersleri öncelikle almakla yükümlü olup, ayrıca alt yanyıllarda (DD) ve (DC) aldığı 
dersleri tekrar alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en yüksek 
not geçerlidir. Bir öğrencinin Fakülteden mezun olabilmesi için ağırlıklı genel not ortalama
sının en az 1.80 olması gerekir. 

Başarısızlık Durumu 

Madde 21 — Başarılı ve Başarısız Öğrencilerin Tanımı: 

Başarı baraj notu en az 1.80'dir. Herhangi bir yarıyıl sonunda AGNO başarı baraj no
tu olarak belirlenen 1.80'nin altında kalan öğrenciler, "Sınamalı Öğrenci" sayılırlar. "Sınama-
Iı öğrenciler'e fazla ders yükü verilmez. Sınamalı öğrencilerin alacağı dersleri sınırlamaya 
Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu öğrenciler, Fakültede faaliyette bulunan öğrenci der
nekleri, kulüpleri ve spor kollarına Yönetici veya Yönetim Kurulu üyesi ve öğrenci temsilci
si olamaz, yurt dışı staj ve yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday göste
rilemezler. 

AGNO'sı üst üste iki yarıyıl başarı baraj notunun altında olan öğrenciler, "başarısız" 
duruma girerler. Başansız öğrenciler, bir üst yarıyıldan yeni ders alamaz, ancak daha önce ba-
şansız ya da koşullu olarak başarılı oldukları derslerden içinde bulundukları dönemde açılan
lardan öncelikle (F) ve daha sonra (DD) ve (DC) aldıkları dersleri tekrarlarlar. Öğrencilerin 
ders alımında, öğretim elemanları arasından Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen danış
manlar, kayıtlara yardımcı olmakla ve AGNO hesaplarına göre "sınamalı" veya "başarısız" 
öğrencilerin kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidirler. Ders tek
rarı ile AGNO'larını, başarı baraj notunun üzerine çıkaran öğrenciler normal statüde öğre
nimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süresinden sayılır. 

Sınavlar 

Madde 22 — Fakültedeki tüm sınavlar (yarıyıl sonu, ara ve mazeret sınavlan), Fakül
te Dekanlığınca hazırlanan sınav programına göre yapılır. Öğrenciler bu programa göre ha
zırlanan listedeki gün ve saatlerde ilgili sınava girmek ve kimlik kartlarını yanlarında bulun
durmak zorundadır. Hangi nedenle ve mazeretle olursa olsun bu zorunluluklara uymayan ve
ya öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini yatırmayan öğrenciler sınavlara alınmazlar. Sınav
lar üniversite binaları dışında yapılmaz. 
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Sınav programları Dekanlıkça hazırlanıp, sınavdan en geç bir hafta önce ilan edilir; 
dini ve milli bayramlar dışındaki Cumartesi günlerinde de sınav yapılabilir. 

Güz yarıyılı sonunda yapılan sınavlardan sonra eğitim-öğretime 2 hafta ara verilir. Sı
navlar yazılı olarak yapılır. Ancak Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sözlü olarak da yapıla
bilir. Özürlü öğrencilerin sınavları, öğrencilerin özürleri göz önüne alınarak, Fakülte Yöne
tim Kurulunun tesbit edeceği şekilde yapılır. 

Yazılı ara sınav ve yarıyıl sonu sınav kağıtları sınav tarihinden itibaren iki yıl sürey
le saklanır. Bu süre sonunda anılan sınav kağıtları bir tutanakla imha edilir. 

Yapılan ara ve yılsonu sınavlarına giremeyen öğrenci üç gün içerisinde Dekanlığa 
28 inci maddede belirtilen haklı ve geçerli nedenlerden biri ile mazeretini belgeleyerek dilek
çe ile başvurur. Başvuru ile iligili kararı Fakülte Yönetim Kurulu verir. 

Ara Sınavlar 

Madde 23 - — Bir dersin, bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların han
gi tarihlerde ve nerede yapılacağı, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir. 

Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden 
ençok ikisinin ara sınavı yapılabilir. 

Ara sınavlara, haklı ve geçerli bir nedenle katılmayanlar için, mazeretlerini, sınavı iz
leyen yedi (7) eğitim-öğretim günü içinde bildirmek ve Fakülte Yönetim Kurulunca kabul 
edilmek kaydıyla, mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının kaç defa ve hangi tarihte açılaca
ğını, Fakülte Yönetim Kurulu tespit ve ilan eder. 

Mazeretsiz olarak ara sınavına girmeyen veya Fakülte Yönetim Kurulunca mazereti 
kabul edilmeyen öğrencilerin ara sınav notu "sıfır" sayılır ve ara sınav not ortalaması buna 
göre hesaplanır. Fakülte Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyerek mazeret ara sınav
larına alınmayan, ara sınavlara ve mazeret ara sınavlarına girmeyen öğrenciler yarıyıl sonu 
sınavlarına girebilirler. 

Bir dersin ara sınav ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu notların top
lamının, yapılmış olan sınav sayısına bölünmesiyle belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu 
sayı tam sayıya yükseltilir. 

Öğretim üyeleri ara sınav sonuçlarını sınav tarihini izleyen iki hafta içinde Dekanlığa 
bildirir. 

Yarıyıl Sonu Sınavları 

Madde 24 — Her dersin yarıyıl sonu sınavı, okutulduğu yarıyılın sonunda yapılır. Bir 
dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için: 

a) Teorik derslerin yüzde yetmişine katılmak, 

b) Uygulamalı olan derslerde, uygulamaların yüzde seksenine katılmak, 

c) Uygulamalarda başarılı olmak zorunludur. 

Ders ve uygulamaları ayrı mütalaa edildiğinde, yukarıdaki başarı, uygulama için de 
aynen geçerlidir. 
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Sınavlarda Uyulması Gerekli Kurallar 

Madde 25 — Sınavlar ilgili öğretim üyeleri ile görevlendirilmiş öğretim elemanları 
gözetiminde yapılır. Sınav süresi öğretim üyesi tarafından belirlenir. Sınavı verilen süre için
de bitiremeyenlerin sınav kağıtları alınır. Sınavlarda sorular verildikten ilk 15 dakika sonra 
sınav salonuna öğrenci alınmaz. Öğrenciler sınav salonuna ders malzemesi getiremez. Ancak 
öğretim üyesinin kabul edeceği ders malzemesini bulundurabilir. Cevaplar Fakülte mühürü 
ile mühürlenmiş sınav kağıtlarına, ya da ilgili öğretim üyesince hazırlanan soru kağıtlarına 
yazılır. Sahife adedi öğretim üyesi tarafından sınırlandırılabilir. Sınavda kopya yapan ya da 
kopya girişiminde bulunan veya kopya yaptığı sonradan anlaşılan öğrenci o sınavdan F (0.00) 
"sıfır" not almış sayılır. Bu gibi öğrencilere ayrıca Fakülte Yönetim Kurulu tarafından disip
lin cezası verilir. Kopya yaptıran veya kopyaya yardım eden öğrenciler hakkında da aynı hü
kümler uygulanır. 

Sınavlara ve Başarı Notuna İtiraz 

Madde 26 — Öğrenciler, yarıyıl içinde yapılan ara sınav sonuçlarına ve yarıyıl sonun
da ilan edilen başarı notlarına, ilan tarihinden itibaren üç gün içinde, Fakülte Öğrenci Büro
suna bir dilekçe ile başvurarak ilgili sınav kağıdının ve başarı notunun, maddi hata yönün
den, yeniden incelenmesini isteyebilirler. Dekan, dersin öğretim üyesinin de bulunduğu üç ki
şilik bir komisyon kurar. Bu komisyon, yarıyıl içinde yapılmış olan ara sınav ve yarıyıl sonu 
sınavının kağıtlarını inceler, başarı notunun bu Yönetmeliğin ilgili maddesinde belirtilen ve 
daha önce Dekanlığa bildirilen kriterlere uygun olarak hesaplanıp hesaplanmadığını kontrol 
eder ve kesin kararını verir. Sınavın ilgili olduğu birimde tek öğretim üyesi varsa, bu komis
yon, ilgili sınavı yapan öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ve sınava girilen dersin yakın 
olduğu derslerin öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından seçilen iki öğretim üyesi veya 
görevlisi olmak üzere, üç kişiden oluşur. İnceleme sonucu, başvuru tarihinden itibaren engeç 
onbeş gün içinde öğrenciye Dekanlıkça bildirilir. 

Öğrenim Süresi ve Ek Sınav Hakkı 

Madde 27 — Öğrenciler dört yıllık lisans öğrenimini yedi yılda bitirmek zorundadır. 
Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yarıyıl içi veya yarıyıl sonu sınav 
yükümlülüklerini, bu Yönetmelik ve İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönet-
meliğindeki esas, usul ve süreler içinde yerine getirmedikleri için bu Fakülteden ilişiği kesi
lenlerden/kaydı silinenlerden; birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç 
dersten başarısız olan öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav 
hakları verilenler, yarıyıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın, başvurmaları halinde, Fakülte 
Yönetim Kurulunun her eğitim-öğretim yılı başında açacağı sınavlara alınırlar. Sınavların so
nunda, sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam 
ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, yukarıda belirtilen azami öğ
renim süresinden sayılmaz. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlana
mazlar. 

Azami öğrenim süresini doldurduğu halde, İlahiyat Fakültesinden mezun olabilmek 
için, son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için, iki ek sınav hakkı verilir. 
Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, 
ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, üç veya daha az 
dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme 
hakkı tanınır. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı 
hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu süre sonunda Fakül
teden ilişiği kesilir (kaydı silinir). Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, 
sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 
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Fakülte Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde, mezun olması için tek dersten başa
rısız durumda olan öğrenciler, o yıla ait olan sınav haklarını, daha önce açılacak tek ders sı
navlarında kullanabilirler. 

Durumları yukarıdaki fıkralara uyan öğrencilerin başarı notu, ara sınav not ortalama
sı dikkate alınmaksızın, sadece yarıyıl sonu sınavı notuna göre belirlenir. 

Öğrencilerin; mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmaması 
veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi durumu, 2547 Sayılı Yüksek 
Öğretim Kanununun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel ol
maz. (Bu Yönetmeliğin kayıt dondurmaya ilişkin hükümleri saklıdır.) Yüksek Öğretim Ku
rulunca esasları belirtilen, Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde yazılı haklı ve geçerli bir ne
den olmaksızın, bu Yönetmelikte yazılı şartları yerine getirmeyerek öğrenimlerini tamamla
yamayan veya tamamlayamayacakları anlaşılan öğrencilerin Fakülteden kayıtları silinir. 

Kayıt Dondurma 

Madde 28 — Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin var
lığı halinde, öğrencilerin Fakülte'ye girişte verdiği belgelerin geri verilmemesi kaydı ile öğre
tim süre ve ek süresi işlememek üzere, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla belirtilecek süre ka
dar dondurulabilir; bu süre içinde öğrenciler izinli sayılırlar; ancak, "basit şizofreni, paranoid 
şizofreni, disasosiyatif sendrom, borderline vakalar" gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle devam
sızlık durumlarında, tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurulabilir. 

İki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık kurulu raporu alınmak ve incelenmek sure
tiyle, öğrenimine devam edemeyeceklerine Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilenlerin, 
Fakülte'den kayıtları silinir. 

Haklı ve Geçerli Nedenler 

a) Öğrencinin, üniversite hastanelerinin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerden alı
nan ve sağlık kurulunca onaylanmış raporlarla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti, 

b) 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numa
ralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucu doğuracak olaylar ne
deniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi, 

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı 
ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması, 

d) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gittiğini belgelemesi, 

e) Bir ceza mahkemesi tarafından verilen ve kesinleşen hüküm muhtevası ve sonuç
ları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibariyle, bir fiilden 
dolayı öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali, 

f) Öğrencinin hangi sıfatla bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecili
nin kaldırılması suretiyle askere alınması, 

g) Öğrencinin tutukluluk hali. 

Ancak öğrenciye bu süre zarfında giremediği yarıyıl sonu sınavları için tekrarlama 
hakkı verilmez. (Yarıyıl sonu ve mazeret sınavları açılmaz, giremediği bu sınav hakları sade
ce saklı tutulabilir.) Öğrenci mazeret sebebiyle ayrıldığı noktadan öğrenciliğine devam eder. 
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İlişik Kesme 

Madde 29 — 28 inci maddede yazılı haklı ve geçerli bir sebep bulunmaksızın yönet
melikte yazılı şartları yerine geliremeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan veya tamamlaya-
mayacaklan anlaşılan öğrencilerin Fakülte ile ilişikleri kesilir. 

Fakülteden Ayrılma 

Madde 30 — Fakülteden ayrılmak isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile Dekanlığa baş
vurması gerekir. Öğrenci isterse kendisine durumunu gösteren bir belge verilir. Fakülteye giriş
te alınan belgelerden sadece lise diploması iade edilir. Diplomanın bir fotokopisi dosyada sak
lanır. 

Seminer ve Diploma Çalışması (Bitirme Tezi) 

Madde 3 1— a) Öğrenci. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Prog
ramına kayıtlı olan öğrencilerin Fakülte'den mezun olabilmek için, lisans düzeyinde okutu
lan derslerin herhangi birinden diploma çalışması (bitirme tezi) hazırlamak zorundadır. Bu 
çalışmanın dışında, öğrenciler, isteğe bağlı olarak bu derslerin herhangi birinden seminer ça
lışması da yapabilirler. 

b) Diploma çalışması, "İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Diploma Çalışması 
Yönergesi" esaslarına göre yürütülür. 

c) Öğrenci Diploma çalışmasını 8 inci yarıyıl sonu sınavlarının başlamasına 10 (on) 
eğitim-öğretim günü kalana kadar, yönetici öğretim üyesince kabul edilmiş olarak Dekanlığa 
teslim etmek zorundadır. 

d) Belirlenen süre zarfında çalışmasını teslim etmeyen öğrenci, 8 inci yarıyıla ait 
derslerin hiçbirinin sınavına giremez. 

e) Kabul edilen çalışmanın bir nüshası yöneticide kalır, diğer iki nüshası ise öğrenci 
tarafından Dekanlığa teslim edilir. 

Lisans Diploması ve Mezuniyet Derecesi 

Madde 32 — Fakültenin öğretim planında gösterilen öğrenimini izleyerek derslerin 
tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış, AGNO'sını en az 1.80 
düzeyine çıkarmış,ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğ
renimini bitirmiş sayılır ve İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans programına kayıtlı öğrencilere 
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Diploması; İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği programına kayıtlı öğrencilere İstanbul Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Diploması verilir. 

Lisans diplomaları fotoğraflı olarak hazırlanır. Diploma fotoğrafının kılık-kıyafet ge
nelgelerine uygun, bayanlar için başı açık, erkekler için başı açık, sakalsız, ceketli ve kravat
lı, kolayca tanınmalarını sağlayacak biçimde ve son altı ay içinde çektirilmiş olması zorun
ludur. 

Fakülteyi bu şekilde bitirenlere, ayrıca öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, 
AGNO'sını, devam ettikleri program vb. ile aldıkları ders, seminer, diploma çalışması (bitir
me tezi), başarı notlarıyla birlikte gösteren bir öğrenim belgesi verilir. 
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Diploma hazırlanana kadar bir defaya mahsus çıkış belgesi verilir. 

Ön Lisans Diploması 

Madde 33 — Lisans öğrenimlerini tamamlamayan ve tamamlayamayan öğrencilere, 
"Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması 
Almaları veya Meslek Yüksekollanna İntibakları Hakkında Yönetmelik" uyarınca ön lisans 
diploması verilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Öğrencilerin Kılık Kıyafeti 

Madde 34 — İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kız ve erkek öğrencileri üniver
site kampüsü içinde, dersane, laboratuvar, kütüphane, sosyal tesisler, spor sahaları ve uygu
lama alanları ve koridorlarda başları açık, çağdaş giysiler içinde ve görünümde bulunmak zo
rundadırlar. 

Mezuniyet diplomasında da mezun olduğu tarihten önceki son altı ay içinde, kılık kı-
yefete ilişkin mevzuata uygun bir biçimde, bayanlar için başı açık, erkekler için başı açık, sa
kalsız, ceketli ve kravatlı olarak çektirilmiş 4,5x6 cm ebadında fotoğraf bulunması gerek
mektedir. 

Özel Öğrenci Statüsü 

Madde 35 — İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirdiği ikili an
laşmalar kapsamındaki değişim programlan çerçevesinde, bu değişim programlarından ya
rarlanan öğrenciler gittikleri yüksek öğretim kurumlarında almış oldukları derslerden başarı
lı oldukları takdirde, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi programında bulunan aynı içe
rikli derslerden Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile başarılı olmuş sayılırlar ve not ortala
ması hesabında bu kurumlarda alınan notlar esas alınır. Değişim programından öğrenciler en 
fazla iki yarıyıl yararlanabilirler. Bu öğrencilerin İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
programında yer alan aynı yarıyılın diğer derslerine devam ve ara sınav zorunluluğu aran
maz, yarıyıl sonu sınav sonuçları başarı notu olarak kabul edilir. 

Yurt dışındaki anlaşmalı öğrencilerden İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine ge
len öğrencilere ise, seçtikleri dersler ve başarı durumları ile ilgili bir özel öğrenci durum'bel
gesi (special student transcript) verilir. 

Değişim programı çerçevesinde, üniversiteler arasındaki katkı paylarının nasıl ödene
ceği ikili anlaşmalar kapsamında yürütülür. 

Sporcu Öğrenciler 

Madde 36 — Mil l i Takım ve Üniversiteler arası spor karşılaşmalarında veya kültürel 
etkinliklerde Üniversite veya Fakülte yönetimi tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrenci
lerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle 
öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu öğren
ciler söz konusu süreler içerisinde giremedikleri sınavlara, Fakülte Yönetim Kurulu tarafın
dan belirlenecek tarihlerde girerler. 
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Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

Madde 37 — 27/7/1997 tarih ve 23062 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürür
lüğe giren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Öğretimi ve Sınav Yönetmeliği de
ğişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1 — YÖK Başkanlığı'nın 22/5/1998 tarih ve 10028 sayılı yazısı gere
ğince 1998-1999 eğitim-öğretim yılında Fakülte'ye kayıt yaptıran lisans öğrencilerimiz de bu 
Yönetmeliğe tabidirler. 

1998-1999 eğitim-öğretim yılından önce Fakülte'ye kaydını yaptıran öğrenciler, 
27 Temmuz 1997 tarih ve 23062 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan İstanbul Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Lisans Öğretimi ve Sınav Yönetmeliğindeki Ders Dağıtım Cetveline göre 
derslerini alırlar ve tamamlarlar. 

Geçici Madde 2 — 27 Temmuz 1997 tarih ve 23062 sayılı Resmî Gazete'de yayın
lanan İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Öğretimi ve Sınav Yönetmeliği'ne tabi 
öğrencilerin, adıgeçen Yönetmeliğin kendilerine tanıdığı hakları saklıdır. 

a) Bu öğrencilerin güz ve bahar yarıyıl bütünleme sınavları bahar yarıyılı sonunda bir
likte yapılır. 

b) Bu öğrencilerden, üst yarıyıllardan ders alabilmeleri ve öğrenimlerini tamamlaya
bilmeleri için gerekli olan en az 1.80 AGNO şartı aranmaz. Bu öğrenciler başarısız oldukla
rı ve yeni aldıkları derslerden DD veya daha yüksek başarı notu aldıkları takdirde başarılı sa
yılırlar. 

c) 1999-2000 eğitim-öğretim yılından önce sınava girme hakkı kazanılmış dersleri 
olan öğrenciler için bu derslere devam zorunluluğu veya ön koşul aranmaz. Bu öğrencilerin 
anılan derslere ait başarı notu, sadece yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavı ile belirlenir. 
1999-2000 öğretim yılından önce başarılan dersler ve hak edilen notlara bağıl değerlendirme 
yöntemi uygulanamayacağından öğrencinin bu tarihten önce başarılı olduğu tüm derslerin 
yüz üzerinden verilen notları bir dönüşüm cetvelinden yararlanılarak Fakülte Yönetim Kuru
lu tarafından yeni sistemdeki harfli karşılıklarına çevrilir. 

Eski ve yeni öğrencilere bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında karşılaşılacak 
intibak sorunları, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla giderilir. 

Yürürlük 

Madde 38 — Bu Yönetmelik 1999-2000 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulan
mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 39 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi De
kanı yürütür. 
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İstanbul Üniversitesinden : 

İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1 — İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda lisans eği
tim - öğretimi bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulundan lisans diploması alabilmeleri için bu Yönetmelikte öngörülen ilkelere uy
gun olarak öğrenimlerini tamamlamaları ve sınavları başarmaları gerekir. 

Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yüksek öğretim üst kuruluşlarınca yapıla
cak değişiklikler için ilgili maddelerde gerekli düzenlemeler yapılır ve uygulanır. 

Öğretim Dili 

Madde 2 — İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda eğitim -
öğretim dili Türkçedir. 

Öğretim Süresi 

Madde 3 — İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda eğitim -
öğretimin normal süresi 8 yarıyıldır. Ancak, öğrenciler ayrıca isteğe bağlı olmak üzere 2 ya
rıyıl İngilizce hazırlık eğitimi görürler. 

Öğrenci İşleri 

Madde 4 — Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, nakil yolu ile kabul edil
me, intibak, bölüm değiştirme, derse yazılma, yatay ve dikey geçişler, sınavlar, not işleri ve 
benzer her türlü işlemleri Yüksekokul tarafından yapılır. Ancak bunlardan gerekli görülenler 
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünce merkezi olarak da yürütülebilir. 

Öğrenci disiplin işleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine gö
re yürütülür. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kayıt 

Yüksekokula Kayıt ve Kimlik Kartı 

Madde 5 — İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna girebilmek 
için lisans öğrenimi ile ilgili merkezi öğrenci seçme ve yerleştirme sınavına girmiş ve bu sı
navda Yüksekokul Kurulu'nca belirlenen puanı elde etmiş olmak, Yüksekokulun yapacağı 
özel yetenek sınavını başarmak ve başka bir yüksek öğretim programında kayıtlı olmamak 
şarttır. 
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Yüksekokul Kurulunca düzenlenen Özel Yetenek Sınavı, "İstanbul Üniversitesi Be
den Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Giriş Sınavı Yönergesi" hükümlerince yapı
lır. Söz konusu yetenek sınavını başaran öğrenciler kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. 

Kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak ilkeler yasa hükümleri çerçevesinde 
yetkili kurullar tarafından belirlenir ve ilan edilir. Kayıt işlemlerini tamamlayan her öğrenci
ye İstanbul Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından bir kimlik kartı verilir ve 
öğrenci dosyası açılır. Öğrenci dosyasına, öğrencinin devam edeceği dersler ve öğrenimi ile 
ilgili diğer çalışmalar kaydedilir. 

Süresi içinde Yüksekokula kaydını yaptırmayan öğrenci adayları, İstanbul Üniversi
tesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve 
herhangi bir hak iddia edemezler. 

Yüksekokuldan ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden geri 
alınan kimlik kartları bu öğrencilerin dosyalarında saklanır. Kimlik kartının kaybı halinde ye
nisinin verilebilmesi için kaybın yerel bir gazete ile ilan edilmesi ve bu ilanla birlikte emni
yet makamlarından alınacak yazının öğrenci bürosuna getirilmesi gerekir. Yeniden alınan bu 
belgeye gerekli bilgiler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yazılır ve onaylanır. 

Öğrenci Katkı Payı / Öğrenim Ücreti 

Madde 6 — Her eğitim - öğretim yılında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Ba
kanlar Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca, öğrencilerden katkı payı / öğrenim ücreti alınır. 
Bu katkı payı / öğrenim ücreti dışında öğrencilerden başka harç talep edilmez. Öğrenci katkı 
payı / öğrenim ücreti iki taksitte ödenir. İlk taksit birinci yarıyıl başında kayıt olma ve yeni
leme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyıl başında kayıt yenilerken ödenir. Taksitlerin 
ödenme süresi bir aydır. Öğrenci katkı payı / öğrenim ücretinin taksitini yatırmış oldukları 
yarıyılın eğitim-öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen ve
ya mezun olan öğrencilerin o yarıyılla ilgili katkı payı / öğrenim ücretleri iade edilmez. (Öğ
renci katkı payı taksitini yatırdıktan sonra, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan 
katkı kredisi çıkan öğrencilerin hakları saklıdır.) 

Kayıt Yenileme 

Madde 7 — Öğrenciler her yarıyıl başında Müdürlükçe ilan edilen tarihler arasında 
kaydını yenilemek zorundadır. Öğrenci katkı payını / öğrenim ücretini bu süre içinde yatırdı
ğını kanıtlamayan öğrencinin kaydı yenilenmez. Bu öğrenciler derslere ve sınavlara giremez
ler, kimlik kartları ve toplu taşıma kartları onaylanmaz. 

Belirtilen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler mazeretlerini bildiren bir dilek
çe ile Müdürlüğe başvurabilirler. Bu durumda olanlardan mazeretleri Yüksekokul Yönetim 
Kurulunca kabul edilenler, takip eden ilk iki hafta içinde kayıt yenileme ve derse yazılma iş
lemlerini gerçekleştirmek zorundadırlar. Mazeretleri kabul edilmeyen veya kabul edildiği 
halde ilk iki hafta içinde herhangi bir nedenle kaydını yenilemeyen öğrenciler, bir sonraki dö
neme kadar hiçbir derse devam edemezler. Kayıt yaptırmadıkları yarıyıl öğrenim süresine sa
yılır. Bu öğrenciler yine de öğrenci katkı payı / öğrenim ücretini yatırmak zorundadır. Üst üs
te dört yarıyıl izin almaksızın veya geçerli mazereti olmaksızın kaydını yenilemeyen öğren
cilerin Yüksekokul ile ilişkisi kesilir. 
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Derslere Yazılma 

Madde 8 — Derslere yazılma, kaydını yenilemiş olan öğrencinin öğrenim planında o 
yarıyıl için belirlenmiş olan zorunlu ve seçimlik derslerin adlarını Yüksekokul Öğrenci Bü
rosuna yazılı olarak bildirmesi ile gerçekleşir. Öğrenciler bu işlemi Üniversite Senatosunca 
belirlenen tarihler arasında tamamlamak zorundadır. Bu işlemi zamanında yerine getirmeyen 
öğrenciler, o yarıyıl içinde derslere yazılma ve sınavlara girme hakkını kaybederler. Öğren
ciler derslere yazılırken daha önceki yarıyıllardan tekrarlamak zorunda oldukları derslere ya
rıyıl sırasına göre öncelik vermek zorundadır. Bir eğitim - öğretim yılında güz yarıyılı ders
lerine yazılabilmek için, bir önceki eğitim - öğretim yılından tekrarlanması gereken güz ya
rıyıl derslerine; bahar yarıyılı derslerine yazılabilmek için de, bir önceki öğretim yılından tek
rarlanması gereken bahar yarıyılı derslerine ve her durumda ait yarıyıllarda başarısız olduk
ları ("F" aldıkları) derslere öncelikle yazılmak zorundadır. 

Yatay ve Dikey Geçişler 

Madde 9 — Eş değer Yüksek Öğretim kurumlarından yatay geçişler^ "Yükseköğretim 
Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönet
melik" hükümlerine göre yapılır. Genel hükümlere aykırı olmamak üzere yatay geçişlere ait 
diğer koşullar ve kontenjan, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

Madde 10 — Herhangi bir Yüksek Öğretim kurumuna kayıtlı iken Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi Sınavına girerek İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yükseko
kuluna kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının 
yapılmasında aşağıdaki hususlara uyulur: 

a) Yüksekokulun birinci sınıfına kaydolan öğrencinin herhangi bir muafiyet talebin
de bulunmayarak, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda öngörülen süre içersinde normal 
eğitim - öğretim programına devam etmesi mümkündür. 

b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; Yüksekokul Yönetim Kurulu, 
eskiden okuduğu dersleri değerlendirerek, hangilerinden geçmiş kabul edilebileceğini karara 
bağlar. 

Yukarıda belirtilen durumdaki öğrenciler hakkında (a) ve (b) bentlerindeki esasların 
hangisinin uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Eğitim - Öğretim 

Eğitim - Öğretim Yılı 

Madde 11 — Eğitim - Öğretim yılı, iki yarıyıldan (güz ve bahar) oluşur. Güz yarıyı
lı bitimindeki sınavlardan sonra eğitime iki hafta ara verilir. 

Güz ve bahar yarıyıllarında öğrenime başlama ve bitirme tarihleri ile yarıyıl sonu sı
navlarının başlama ve bitirme tarihleri, İstanbul Üniversitesi Senatosu'nun kararlarına uygun 
olarak Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından saptanır. 
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Madde 12 — Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda gerekli görüldüğü durumlarda, 
Yüksekokul Kurulunun teklifi ve İstanbul Üniversitesi Senatosunun kararıyla yaz öğretimi 
(Yaz Okulu) yapılabilir. Yaz öğretimi açılma ve uygulama ilkeleri ek bir yönetmelik ile be
lirlenir. 

Yarıyıl Süresi 

Madde 13 — Her yarıyıl, ara sınavlar ve mazeret sınavlarının yapıldığı günler dahil, 
en az yetmiş eğitim öğretim günüdür. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri eğitim öğretim 
günü sayılmaz. 

Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürenin dışındadır. Türk Dili, Yabancı Dil , Güzel Sanat
lar, Öğretmenlik Formasyonu dersleri ve sınavları Cumartesi günleri de yapılabilir. 

Dersler 

Madde 14 — İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans eğitim 
- öğretiminde dersler; teorik dersler ile uygulamalar, seminerler, stajlar, bitirme çalışmaları 
ve benzeri gibi pratik derslerden oluşur. 

Eğitim ve öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının ve haftalık kredi saatlerinin gös
terildiği öğretim planlarına göre yapılır. Öğretim planlarında belirtilen tüm çalışmalar bu Yö
netmelik hükümlerine tabi ders sayılır. 

Kredinin hesaplanmasında teorik derslerde haftalık ders saati sayısı kadar kredi veri
lir. Teorik derslerin dışında kalan ve haftalık ders programında yer alan her türlü pratik çalış
malar için ise haftalık ders saatinin yarısı kadar kredi verilir. Bir dersin kredisi, o dersin haf
talık teorik saati ile pratik saatlerinin yarısının toplamından oluşur. 

Derslerin tümü bir yarıyıl sürelidir. Bir yarıyıldaki ders ve uygulamaların toplamı haf
tada onaltı saatten az olamaz. 

Zorunlu ve Seçimlik Dersler 

Madde 15 — Dersler "zorunlu" ve "seçimlik" dersler olmak üzere iki türlüdür. "Zo
runlu dersler", öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. "Seçimlik dersler", öğrencinin 
önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir ve mezuniyet için alınması gerekli toplam 
kredinin en çok yüzde kırkını oluşturacak biçimde düzenlenir. Seçimlik dersler öğretim pla
nından tek tek veya belirlenmiş ders grupları içinden seçilebilir. Seçimlik dersler, meslekle 
ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültür ya da değişik ilgi 
alanlarındaki derslerden de oluşabilir. 

Öğrenciler, kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim planının öngördüğü zorunlu ve se
çimlik derslerin yanı sıra danışmanın da olurunu alarak, İstanbul Üniversitesine bağlı başka 
bir yükseköğretim kurumunun öğretim planında yer alan bir dersi de alabilirler. 

Madde 16 — 2547 sayılı Kanunun 5 inci Maddesinin (I) Bendinde yazılı ortak zorun
lu derslerden: 

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi; zorunlu ve kredili ders olarak, 60 ders sa
ati olmak üzere, ilk 2 yarıyılda, 
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b) Türk Dili dersi; zorunlu ve kredili ders olarak, 60 ders saati olmak üzere ilk 2 ya
rıyılda, 

c) Yabancı Dil dersinin zorunlu ve kredili olarak 60 ders saati olmak üzere 2 yarıyıl
da okutulacağı bir yönetmelik ile düzenlenir. 

d) Güzel Sanat Dalları dersi zorunlu olmamak kaydı ile 2 yarıyılda birer saat okutu
lur. 

Güzel Sanatlar dersinde değerlendirme, öğrencilerin devam ve derslerindeki ilgi ve 
ilerlemeleri göz önünde tutularak, yarıyıl sonunda aşağıda yazılı esaslarla, başarılı veya ba
şarısız şeklinde yapılır. 

Güzel sanatlar dersinde yarıyıl sonunda dersi okutan öğretim elemanı, her öğrencinin 

durumunu; 

a) Toplu ve ferdi çalışmalarındaki başarısına, 

b) Derse devamına, 

c) Derse karşı gösterdiği ilgiye, 

d) Yarıyıl içersindeki ilerlemesine bakarak ve takdir hakkını da kullanarak "Geçer" 
veya "Başarısız" şeklinde değerlendirir ve hazırlayacağı listeyi Müdürlüğe teslim eder. Bu 
değerlendirme o öğrencinin yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. "Geçer" olarak değerlendirilmiş 
olan öğrenciler, o dersi başarmış sayılacaklarından, yarıyıl sonu sınavına girmezler. 

Derse Devam Zorunluluğu 

Madde 17 — Öğrenci ilk kez yazıldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı 
teorik derslerin en az % 70'ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az 
% 80'ine devam etmek zorundadır. 

Öğretim Planları 

Madde 18 — Ders programlarının belirlenmesi ve duyurulmasında, İstanbul Üniver
sitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesi hükümleri uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Başarının Ölçülmesi 

Başarı Notu 

Madde 19 — Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde o derse 
ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı başarı ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı başarı dik
kate alınır. 

Yarıyıl içinde yapılan teorik ve pratik ara sınavların başarı notuna katkısı % 50'dir. 
Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı da % 50'dir. Ancak Yüksekokul Yönetim Kuru
lu yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısını % 40 dan az, % 60 dan fazla olmamak üze
re değiştirebilir. 
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Başarı Notunun Hesaplanması 

Madde 20 — Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında "bağıl değerlendirme sis
temi" kullanılır. Bu değerlendirmede dersin öğretim üyesi, her öğrencinin başarı notunu 19 
uncu maddede belirtilen kriterlere bağlı olarak ve o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzey
leri ile bağlantılı olarak belirler. 

Bağıl değerlendirmede o dersi alan tüm öğrencilerin aldıkları başarı notlarının aritme
tik ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınır. 

Dersin sorumlu öğretim üyesi, bağıl değerlendirme sonunda yarıyıl sonu sınav tarihi
ni izleyen 10 gün içinde normal frekans dağılımını gösteren başarı notlarının listesini Mü
dürlüğe sunar. Yarıyıl sonu başarı notlan Müdürlük tarafından ilan edilir. Yüksekokul Yöne
tim Kurulu gerektiğinde bir dersin başarı durumunun, dersin Öğretim üyesince yeniden ince
lenmesine karar verebilir. 

Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları şöyledir: 

Sözel Harfle Ağırlık Katsayısı 

Pekiyi AA 4.00 

- Pekiyi BA 3.50 

İyi BB 3.00 

- İyi CB 2.50 

Orta CC 2.00 

-Orta DC 1.50 

Başarısızlık Sınırında DD 1.00 

Başarısız F 0.00 

Geçer (Derecelendirme dışı) G 

Muaf (Derecelendirme dışı) M 

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi 
başarmış sayılır. 

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) 

Madde 21 — Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının Hesaplanması ve Ortalama Yüksel
tilmesi; 

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) Hesabında, ilgili tüm derslerin başarı notu 
ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve 
toplam kredi saatine bölünür. Bölme sonucu virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatıla
rak verilir. Başarı notları (G) ile takdir edilen Güzel Sanatlar gibi dersler, ağırlıklı genel not 
ortalaması hesabına alınmaz. 
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Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci, alt yarıyıllardan (F) not 
aldığı dersleri öncelikle almakla yükümlü olup, ayrıca alt yarıyıllardan (DD) ve (DC) aldığı 
dersleri tekrar alabilir. (AGNO) hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en yük
sek not geçerlidir. 

Başarısızlık Durumu 

Madde 22 — Başarılı ve Başarısız Öğrencilerin Tanımı; 

Başarı baraj notu en az 1.80'dir. Herhangi bir yarıyıl sonunda Ağırlıklı Genel Not Or
talaması (AGNO) "başarı baraj notu" olarak belirlenen 1.80'in altında kalan öğrenciler, "sı
namalı öğrenci" sayılırlar. Sınamalı öğrencilere fazla ders yükü verilmez. Bu öğrenciler, Üni
versitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarına yönetici veya yö
netim kurulu üyesi, öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı staj ve yarışmalara ve öğrencilerin ya
rarlanabileceği burslara aday gösterilemez. 

AGNO'sı üst üste iki yarıyıl Başarı Baraj Notunun altında kalan öğrenciler "başarı
sız" duruma girerler. Başarısız öğrenciler bir üst yarıyıldan yeni ders alamaz. Ancak daha ön
ce başarısız yada koşullu olarak başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde 
açılanlardan öncelikle (F) ve daha sonra (DD) ve (DC) aldıkları dersleri tekrarlarlar. Öğren
cilerin ders alımında, öğretim elemanları arasından Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirle
nen danışmanlar, kayıtlara yardımcı olmakla ve AGNO hesaplarına göre "sınamalı" veya 
"başarısız" öğrencilerin kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidir. 
Ders tekrarı ile AGNO'larını Başarı Baraj Notunun üzerine çıkaran öğrenciler, normal statü
de öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler, toplam öğretim süresinden 
sayılır. 

Sınavlar 

Madde 23 — Yüksekokuldaki tüm sınavlar (yarıyıl sonu, ara ve mazeret sınavları), 
Yüksekokul Müdürlüğünce hazırlanan sınav programına göre yapılır. Öğrenciler sınavlara 
girmek için kimlik kartlarını ve/veya öğrenci karnelerini beraberinde getirmek zorundadır. 
Hangi sebep ve/veya mazeretle olursa olsun bu zorunluluklara uymayan veya öğrenci katkı 
payı / öğrenim ücretini yatırmayan öğrenciler o sınava alınmazlar. Üniversite binaları dışın
da sınav yapılamaz. Ancak, Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararıyla Üniversite binalarının 
dışında yapılan ders ve uygulamaların sınavları Üniversite binaları dışında da yapılabilir. 

Madde 24 — Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda sınavlar yazılı olarak yapılır. 
Ancak, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile sözlü veya uygulamalı olarak da yapılabilir. 

Ara, mazeret ve yarıyıl sonu sınav kağıtları ile varsa sınavın türüne bağlı diğer sınav 
evrakları, sınav tarihinden itibaren iki yıl süre ile saklanır. Bu süre sonunda anılan sınav ka
ğıtları bir tutanakla imha edilir. 

Ara Sınavlar ve Mazeret Sınavları 

Madde 25 — Bir dersin, bir yarı yılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların han
gi tarihlerde ve nerede yapılacağı Yüksekokul Müdürü tarafından tespit edilir ve ilan edilir. 

Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden 
en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir. 
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Ara sınavlara, haklı ve geçerli bir nedenle katılamayanlar için, mazeretlerini sınavı iz
leyen yedi eğitim-öğretim günü içinde bildirmek ve Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul 
edilmek kaydıyla mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının kaç defa ve hangi tarihlerde açıla
cağını. Yüksekokul Yönetim Kurulu tespit ve ilan eder. 

Mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınav notu "sıfır" sayılır ve ara sınav not ortalaması 
buna göre hesaplanır. Yüksekokul Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyerek mazeret 
ara sınavlarına alınmayan, ara sınavlara ve mazeret ara sınavlarına girmeyen öğrenciler yarı
yıl sonu sınavlarına girebilirler. 

Bir dersin ara sınav not ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu notların 
toplamının, yapılmış olan sınav sayısına bölünmesiyle belirlenir. Bu suretle bulunacak bu-
çuklu sayı tam sayıya yükseltilir. 

Öğretim üyeleri ara sınav sonuçlarını sınav tarihini izleyen on gün içinde Müdürlüğe 
bildirirler. 

Yarıyıl Sonu Sınavları 

Madde 26 — Her dersin yarıyıl sonu sınavı, okutulduğu yarıyılın sonunda yapılır. Bir 
dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için: 

a) Teorik derslerin yüzde yetmişine katılmak, 

b) Uygulamalı olan derslerde, uygulamaların yüzde seksenine katılmak, 

c) Uygulamalarda başarılı olmak zorundadır. 

Ders uygulamaları ayrı mütalaa edildiğinde, yukarıdaki başarı, uygulama için de ay
nen geçerlidir. 

Sınavlarda Uyulması Gerekli Kurallar 

Madde 27 — Sınavlar, ilgili öğretim üyesi ile görevlendirilmiş öğretim elemanları gö
zetiminde yapılır. Sınav süresi öğretim üyesi tarafından belirlenir. Sınavı, verilen sürede bi
tirmeyen öğrencilerin sınav kağıtları alınır. Sınavlarda, soruların verilmesinden itibaren ilk 
15 dakikadan sonra sınav salonuna öğrenci alınmaz. Öğrenciler sınav salonunda ancak ilgili 
öğretim üyesinin kabul edeceği ders malzemelerini bulundurabilirler. Cevaplar Yüksekokul 
mühürü ile mühürlenmiş sınav kağıtlarına yada ilgili öğretim üyesince hazırlanmış soru ka
ğıtlarına yazılır. Sayfa adedi ilgili öğretim üyesince sınırlandırılabilir. Sınavda kopya yapan 
yada kopya girişiminde bulunan veya kopya yaptığı sonradan anlaşılan öğrenci o sınavdan 
(F) notu (0.00) almış sayılır. Bu gibi öğrencilere ayrıca Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafın
dan disiplin cezası verilir. Aynı hükümler kopya yaptıran veya yardım eden öğrenciler hak
kında da aynen uygulanır. 
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Sınavlara ve Başarı Notuna İtiraz 

Madde 28 — Öğrenciler, yarıyıl içinde yapılan ara sınav sonuçlarına ve yarıyıl sonun
da ilan edilen başarı notlarına, ilan tarihinden itibaren üç gün içinde Yüksekokul Öğrenci Bü
rosuna bir dilekçe ile başvurarak itiraz ederek maddi hata yönünden, yeniden incelenmesini 
isteyebilirler. Müdür, ilgili öğretim üyesinin de bulunduğu üç kişilik bir komisyon kurar ve 
bu komisyon sınav kağıtlarını inceler, başarı notunun bu Yönetmeliğin ilgili maddesinde be
lirtilen kriterlere uygun olarak hesaplanıp hesaplanmadığını kontrol eder ve kesin kararını ve
rir. Sınavın ilgili olduğu birimde üçten az öğretim üyesinin olması durumunda Müdür, sına
va girilen derse en yakın olan derslerin öğretim üyeleri veya öğretim görevlilerinden söz ko
nusu komisyonu oluşturabilir. İnceleme sonucu başvuru tarihinden en çok 15 gün içerisinde 
öğrenciye Müdürlükçe bildirilir. 

Öğrenim Süresi ve Ek Sınav Hakkı 

Madde 29 — İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri 
dört yıllık lisans öğrenimlerini yedi yılda bitirmek zorundadır. İsteğe bağlı hazırlık öğretimi 
süresi bu sürelere dahil değildir. 

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yarıyıl içi veya yarıyıl so
nu sınav yükümlülüklerini bu Yönetmelikteki esas, usul ve süreler içinde yerine getirmedik
leri için Yüksekokuldan kaydı silinenlerden, ilişiği kesilenlerden, hazırlık sınıfı ve birinci sı
nıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, üç 
yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler yarıyıl sonu sınavı ol
duğuna bakılmaksızın, başvurmaları halinde, Yüksekokulca her eğitim-öğretim yılı başında 
açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar öğ
renimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumdaki öğrencilerin sınavlara girdikleri 
süre azami öğrenim süresinden sayılmaz. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından hiçbir şekil
de yararlanamazlar. 

Azami öğrenim süresini doldurduğu halde mezun olamayan son sınıf öğrencilerine 
başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız 
oldukları ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, açılacak sınavlara gir
me hakkı tanınır. 

Ek sınavları almadan önce dört veya beş dersten başarısız olan öğrencilere dört yarı
yıl, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise başarısız oldukları derslerden açılacak sı
navlara sınırsız girme hakkı tanınır. Açılacak sınavlara üst üste üç eğitim - öğretim yılı hiç 
girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Yüksekokuldan kaydı silinir. 
Sınırsız sınav hakkı olan öğrenciler sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yarar
lanamazlar. 

Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde, mezun olması için tek dersten 
başarısız olan öğrenciler, o yıla ait olan sınav haklarını daha önce açılacak tek ders sınavla
rında kullanabilirler. 

Durumları yukarıdaki fıkralara uyan öğrencilerin başarı notu, ara sınav not ortalama
sı dikkate alınmaksızın, sadece yarıyıl sonu sınavı notuna göre belirlenir. 
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Kayıt Dondurma 

Madde 30 — Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin var
lığı halinde, öğrencilerin Yüksekokula girişte verdiği belgelerin geri verilmemesi kaydı ile 
öğrenim süre ve ek süresi işlememek üzere, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla belirtile
cek süre kadar dondurulabilir. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılırlar; ancak, "basit şizof
reni, paranoid şizofreni, disasosiyatif sendrom, borderline vakalar" gibi ruhsal bozukluklar 
nedeniyle devamsızlık durumlarında, tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt 
dondurulabilir. İki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık kurulu raporu alınmak ve incelen
mek suretiyle, öğrenime devam edemeyeceklerine Yüksekokul Yönetim Kurulunca karar ve
rilenlerin, kayıtları silinir. 

Haklı ve Geçerli Nedenler : 

a) Öğrencinin, üniversite hastanelerinin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerden alı
nan ve sağlık kurulunca onaylanmış raporlarla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti, 

b) 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7 nci Maddesinin (d) bendinin 2 nolu alt 
bendinin 3 üncü paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniy
le öğrenime Yüksek Öğretim Kurulu kararınca ara verilmesi, 

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı 
ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması, 

d) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gittiğini belgelemesi, 

e) Bir ceza mahkemesi tarafından verilen ve kesinleşen hüküm muhtevası ve sonuç
ları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibariyle, bir fiilden 
dolayı öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali, 

f) Öğrencinin hangi sıfatla bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecili
nin kaldırılması suretiyle askere alınması, 

g) Öğrencinin tutukluluk hali. 

Ancak bu süreler zarfında öğrenciye, giremediği uygulama ve yarıyıl sonu sınavları 
için tekrarlama hakkı verilmez. Ayrı bir yarıyıl sonu ve mazeret sınavları açılmaz, giremedi
ği bu sınav haklan sadece saklı tutulabilir. Öğrenci mazereti sebebiyle ayrıldığı noktadan öğ
renciliğine devam eder. 

Yüksekokuldan Ayrılma 

Madde 31 — Yüksekokuldan ayrılmak isteyen öğrencinin bir dilekçe ile Müdürlüğe 
başvurması gerekir. İsterse kendisine durumunu gösteren bir belge verilir. Yüksekokula giriş
te alınan belgelerden sadece diploması geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi dosyasında sak
lanır. 

Bu şekilde Yüksekokuldan ayrılan öğrenci, ancak bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi 
uyarınca veya Türkiye Büyük Millet Meclisince bu konuda çıkarılacak bir af kanunuyla Yük
sekokula dönebilir. 
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Lisans Diploması ve Mezuniyet Derecesi 

Madde 32 — Yüksekokulun öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin 
tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış, AGNO'sını en az 1.80 
düzeyine çıkarmış ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğ
renimini bitirmiş sayılır ve kendisine İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yükseko
kulu lisans diploması verilir. Lisans diplomaları fotoğraflı olarak hazırlanır. Diploma fotoğ
rafının kılık kıyafet genelgelerine uygun, bayanlar için başı açık, erkekler için başı açık, sa
kalsız, ceketli ve kravatlı, kolayca tanınmalarını sağlayacak biçimde ve son 6 ay içinde çek
tirilmiş olması zorunludur. 

Yüksekokulu bu şekilde bitirenlere ayrıca öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, de
vam ettikleri bölüm, program ve benzeri ile aldıkları ders, proje, laboratuvar, bitirme proje
si, başarı notlarıyla birlikte gösteren bir öğrenim belgesi verilir. Diploma hazırlanana kadar 
bir defaya mahsus çıkış belgesi verilir. 

Ön Lisans Diploması 

Madde 33 — Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencile
re, "Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploma
sı Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik" uyarınca ön l i 
sans diploması verilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Özel Öğrenci Statüsü 

Madde 34 — İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Yönetim 
Kurulu kararıyla yabancı eğitim-öğretim kurumlarıyla yaptıkları ikili anlaşmalar kapsamın
daki değişim programları çerçevesinde, bu değişim programlarından yararlanan öğrenciler 
gittikleri yüksek öğretim kurumlarında almış oldukları derslerden başarılı oldukları takdirde, 
Yüksekokul programında bulunan aynı içerikli derslerden Yönetim Kurulu onayı ile başarılı 
olmuş sayılırlar ve not ortalaması hesabında bu kurumlarda alınan notlar esas alınır. Değişim 
programından öğrenciler en fazla iki yarıyıl yararlanabilirler. Değişim programına katılan öğ
rencilerin Yüksekokulumuz programında yer alan aynı yarıyılın diğer derslerinde devam ve 
ara sınav zorunluluğu aranmaz, yarıyıl sonu sınav sonuçları başarı notu olarak kabul edilir. 

Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna ge
len öğrencilere ise seçtikleri dersler ve başarı durumları ile ilgili bir özel öğrenci durum bel
gesi (special student transcript) verilir. 

Değişim programı çerçevesinde, üniversiteler arasındaki katkı paylarının nasıl ödene
ceği ikili anlaşmalar kapsamında yürütülür. 

Sporcu Öğrenciler 

Madde 35 — Üniversite veya Yüksekokul tarafından düzenlenen sportif, kültürel et
kinliklerde veya Mil l i Takım ya da üniversiteler arası spor karşılaşmalarında, kültürel etkin
liklerde Üniversite veya Yüksekokul yönetimi tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrenci
lerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle 
öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz. Bu öğ
renciler söz konusu süreler içinde giremedikleri sınavlara Yüksekokul Yönetim Kurulu tara
fından belirlenecek tarihlerde girerler. 
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Madde 36 — Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri Üniversite kampüsü 
içinde, dershane, laboratuvar, kütüphane, sosyal tesisler, spor sahaları, uygulama alanları, kli
nik, poliklinik ve koridorlarda başları açık, çağdaş giysiler içinde ve görünümde bulunmak 
zorundadırlar. 

Mezuniyet diplomasında da mezun olduğu tarihten önceki son 6 ay içinde kılık kıya
fete ilişkin mevzuata uygun bir biçimde, bayanlar için başı açık, erkekler için başı açık, sa
kalsız, ceketli ve kravatlı olarak çektirilmiş 4.5 x 6 cm ebadında fotoğraf bulunması gerek
mektedir. 

Geçici Madde 1 — İstanbul Üniversitesi'ne 1998 ve daha önce girişli öğrenciler de, 
başarısız oldukları dersler ile yeni aldıkları dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre alırlar. 
Ancak; 

a) Bu öğrencilerin bütünleme hakları saklı olup, güz ve bahar yarıyıl bütünleme sı
navları bahar yarıyılı sonunda birlikte yapılır. 

b) Bu öğrencilerin üst yarıyıllardan ders alabilmeleri ve öğrenimlerini tamamlayabil
meleri için gerekli olan 1.80 AGNO şartı aranmaz. Bu öğrenciler başarısız oldukları ve yeni 
aldıkları derslerden DD veya daha yüksek başarı notu aldıkları takdirde başarılı sayılırlar. 

c) Başarı durumunun bağıl değerlendirmeye dayalı harfli sisteme göre belirlenmesi 
işlemleri, ilgili yüksek öğretim kurumunun aksine bir kararı olmadıkça 1999-2000 yılından 
başlamak üzere yeni kaydolan öğrencilere uygulanır. İlgili yüksek öğretim kurumu tarafın
dan bu sistemin eski öğrencilere de uygulanmasına karar verilmesi halinde, 1999-2000 yılın
dan önce sınava girme hakkı kazanılmış dersleri olan öğrenciler için bu derslere devam zo
runluluğu veya ön koşul aranmaz. Bu öğrencilerin bu derslere ait başarı notu, sadece yarıyıl 
sonu sınavı veya bütünleme sınavı ile belirlenir. 

Bağıl değerlendirme sisteminin 1998 ve daha önce girişli öğrencilere uygulanmasına 
karar verilmesi halinde, 1999-2000 öğretim yılından önce başarılan dersler ve hak edilen not
lara bağıl değerlendirme yöntemi uygulanamayacağından öğrencinin bu tarihten önce başa
rılı olduğu tüm derslerin yüz üzerinden verilen notları bir dönüşüm cetvelinden yararlanıla
rak ilgili yüksek öğretim kurumunun Yönetim Kurulu tarafından yeni sistemdeki harfli kar
şılıklarına çevrilir. 

Eski ve yeni öğrencilere bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında karşılaşılacak 
intibak sorunları, ilgili yüksek öğretim kurumunun Yönetim Kurulu kararıyla giderilir. 

Yürürlük 

Madde 37 — Bu Yönetmelik 1999-2000 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulan
mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 38 — Bu Yönetmelik hükümlerim İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu Müdürü yürütür. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 28 



31 Ağustos 1999 - Sayı : 23802 RESMÎ GAZETE Sayfa : 29 

İstanbul Üniversitesinden : 

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi 

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1 — İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinde lisans ve yük
sek lisans eğitim-öğretimi bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Öğrencilerin lisans veya 
yüksek lisans diploması alabilmeleri için bu Yönetmelikte öngörülen ilkelere uygun olarak 
öğrenimlerini tamamlamaları ve sınavlarını başarmaları gerekir. 

Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yüksek öğretim üst kuruluşlarınca 
yapılacak değişiklikler için ilgili maddelerde gerekli düzenlemeler yapılır ve uygulanır. 

Lisans ve Yüksek Lisans Programları 

Madde 2 — İstanbul Üniversitesi Hasan A l i Yücel Eğitim Fakültesi 

a) İlköğretim Bölümünde 

(1) Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı, 

(2) Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı, 

(3) Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı (Yan Alan: İlköğretim Matematik 

Öğretmenliği), 

(4) İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı (Yan Alan: Fen Bilgisi 
Öğretmenliği), 

(5) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı (Yan Alan: Türkçe Öğretmenliği), 

b) Türkçe Eğitimi Bölümünde; 

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı (Yan Alan: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği), 

c) Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde; 

(1) İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı, 

(2) Almanca Öğretmenliği Lisans Programı, 

(3) Fransızca Öğretmenliği Lisans Programı, 

d) Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde; 

(1) Müzik Öğretmenliği Lisans Programı, 

(2) Resim Öğretmenliği Lisans Programı, 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 29 



Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 31 Ağustos 1999 - Sayı: 23802 

e) Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde; 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı, 

f) Özel Eğitim Bölümünde; 

(1) İşitme Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı (Yan Alan: Fen Bilgisi Öğret
menliği), 

(2) İşitme Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı (Yan Alan: Matematik Öğret
menliği), 

(3) İşitme Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı (Yan Alan: Sosyal Bilgiler Öğret
menliği), 

(4) İşitme Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı (Yan Alan: Türkçe Öğretmenliği), 

(5) Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı (Yan Alan: Mesleki Eğitim), 

(6) Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı,(Yan Alan: Kaynaştırma), 

(7) Görme Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı, 

(8) Çok Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı, 

(9) Üstün Zekalılar Öğretmenliği Lisans Programı, 

g) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde; 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı, 

h) Eğitim Bilimleri Bölümünde; 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı, 

ı) Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümünde; 

(1) Matematik Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 

(2) Fizik Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 

(3) Kimya Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 

(4) Biyoloji Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 

j) Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümünde; 

(1) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 

(2) Tarih Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 

(3) Coğrafya Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 

(4) Felsefe Grubu Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 

eğitimleri yapılır. 
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Öğretim Süresi 

Madde 3 — Yüksek lisans programlarında okuyan öğrenciler ilk yedi yarı yıllık 
eğitimlerini alan fakültelerinin ilgili bölümlerinde tamamlar. Alan fakültesinin ilk yedi yarı 
yılındaki derslerin tümünü başarı ile tamamlayan öğrenciler lisans kademesinin son yarı 
yılında o alanın nasıl öğretileceğine ilişkin ders ve uygulamaları Eğitim Fakültesinden alırlar. 
Bunları da başarı ile tamamlayan öğrencilere o alanın adını ana dal, eğitimini de yan dal 
olarak belirten lisans diploması verilir. Lisans kademesini tamamlayan öğrenciler Eğitim 
Fakültesince ilgili enstitüye bağlı bir enstitü ana bilim dalı olarak yürütülen tezsiz yüksek 
lisans kademesine doğrudan geçirilirler. İki yarı yıla eş değer bir süre içinde mezuniyet için 
öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere ilgili alan öğretmenliğinin adını taşıyan yük
sek lisans diploması verilir. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü için alan 
fakültesi İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü 
için alan fakültesi de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesidir. 

Hasan Al i Yücel Eğitim Fakültesinde lisans öğretiminin normal süresi sekiz yarıyıl, 
tezsiz yüksek lisans öğretiminin normal süresi de on yarıyıldır. Lisans öğrencileri öğrenim
lerini en fazla yedi yılda yüksek lisans öğrencileri de öğrenimlerini en fazla sekiz yılda 
bitirmekle yükümlüdürler. Öğrenciler, 11 inci maddenin uygulanmasından doğan yüküm
lülük ve hakları saklı kalmak üzere en çok bu süre sonunda öğrenimlerini tamamlamak 
zorundadırlar. 

Kayıt 

Madde 4 — a) Kayıtla ilgili genel esaslar: 

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesine girebilmek için, lisans veya yüksek lisans öğreni-
miyle ilgili merkezi öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı veya özel yetenek sınavını kazanmış 
olmak ve başka bir yüksek öğretim programına kayıtlı olmamak şarttır. 

b) Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti: 

Her eğitim-öğretim yılında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Bakanlar 
Kurulunca belirlenen miktar ve esaslar uyarınca, öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti 
alınır. Bu katkı payı/öğrenim ücreti dışında öğrencilerden başka harç talep edilmez. 

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit birinci yarıyıl ba
şında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyıl başında kayıt yeniler
ken ödenir. Taksitlerin ödenme süresi bir aydır. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin taksitini 
yatırmış oldukları yarıyılın eğitim-öğretimi başladıktan sonra fakülteden ayrılan, çıkarılan, 
kaydı silinen ve mezun olan öğrencilerin o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payları/öğrenim ücret
leri iade edilmez. 

c) Lisans ve yüksek lisans eğitim-öğretimine kayıt: 

Fakültede kesin kayıtlar ÖSYM'nin belirlediği tarihler arasında yapılır. Kesin kayıt 
yaptırmaya hak kazanmış adaylar, aşağıda yazılı belgelerin ekli bulunduğu bir dilekçe ile ilan 
edilen süre içinde merkezi kayıt bürosuna bizzat başvururlar. 

Öğrenci katkı payını bir aylık süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları hiçbir 
şekilde yapılmaz ve yenilenmez. Belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez, eksik 
belge, posta ve vekaletname ile kesin kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin 
kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 31 



Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 31 Ağustos 1999 - Sayı: 23802 

Kayıt için gerekli belgeler: 

a) ÖSYM kimlik kartı (Yabancı uyruklulardan istenmez), 

b) ÖSYM sınav sonuç belgesi (yabancı uyruklular için, ÖYS sınav sonuç belgesi), 

c) Lise diploması veya hazırlanmamış ise, resmi onaylı ve yeni tarihli mezuniyet bel
gesi (Başarı belgesi, mezuniyet belgesi yerine geçerli değildir); (Liseyi yurt dışında bitiren
ler için, ayrıca T. C. Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Belgesi), 

d) Resimli nüfus cüzdanı veya nüfus cüzdanının başı açık resimli noter onaylı örneği 
(Yabancı uyruklulardan, noterlikçe onaylı pasaport sureti); (Yabancı uyruklu öğrenciler için 
ilgili yönetmelik hükümleri saklıdır, ancak bu Maddeye yabancı uyruklu öğrenciler de uymak 
zorundadır), 

e) Askerlik çağındaki erkek öğrenci adaylarından, ilgili askerlik şubesinden 
alınacak"bir yüksek öğrenim kurumuna kaydolmasında bir sakınca olmadığına dair", asker
lik görevini yapmış olanlardan, bu durumlarını belirten resmi belge (Yabancı uyruklulardan 
istenmez), 

f) Mahalle muhtarlığından onaylı, resimli ve yeni tarihli ikametgah belgesi (Yabancı 
uyruklulardan istenmez), 

g) 15 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında renkli, kılık kıyafet genelgelerine uygun, 
bayanlar için başı açık, erkekler için başı açık, sakalsız, ceketli ve kravatlı kolayca 
tanınmalarını sağlayacak biçimde son altı ay içinde çekilmiş), 

h) Öğretmen olabileceklerine dair sağlık kurulu raporu, 

ı) Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin yatırıldığına 
dair makbuz. 

d) Kesin kayıt ve kimlik kartı: 

Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Öğrenci İşleri Daire Bakanlığı tarafından bir kimlik 
kartı verilir. Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden 
geri alınan kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır. Kimlik kartının kaybedilmesi 
halinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel bir gazete ile ilan edilmesi ve bu ilanla bir
likte emniyet makamlarından alınacak yazının ilgili öğrenci bürosuna getirilmesi gerekir. 
Yeniden alınan bu belgeye gerekli bilgiler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yazılır ve on
aylanır. 

Eğitim-Öğretim Yılı 

Madde 5 — Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz yarıyılı bili
mindeki sınavlardan sonra eğitim-öğretime iki hafta ara verilir. Eğitim-öğretim, yetkili ku
rullarca aksine bir karar alınmadıkça Ekim ayının ilk haftası başlar ve senato tarafından 
kararlaştırılan akademik takvime göre yapılır.Tüm dersler yarıyıl sürelidir. 

Gerekli görüldüğü durumlarda Fakülte Kurulunun kararı ve Üniversite Senatosunun 
onayıyla yaz öğretimi yapılabilir. Yaz öğretimi açılma ve uygulama ilkeleri ayrı bir yönet
melikle belirlenir. 
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Yarıyıl Süresi 

Madde 6 — Her yarıyıl ara sınavlar ve mazeret sınavlarının yapıldığı günler dahil, en 
az yetmiş eğitim-öğretim günüdür. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri eğitim öğretim 
günü sayılmaz. 

Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürenin dışındadır. Türk Dili, Yabancı Dil , Güzel 
Sanatlar, Beden Eğitimi ve Öğretmenlik Formasyonu dersleri ve sınavları Cumartesi günleri 
yapılabilir. 

Kayıt Yenilenmesi 

Madde 7 — Kayıt yenileme süresi, yarıyılın birinci gününden başlamak üzere en çok 
bir aydır. Öğrenci katkı payını/öğretim ücretini bu süre içinde yatırdıklarını kanıtlayamayan 
öğrencilerin kayıtları yenilenmez. Kayıtlar, Fakültece belirlenip ilan edilen programa göre 
yapılır. Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler derslere ve sınavlara gire
mezler. Bu öğrencilerin kimlik kartları ve toplu taşıma kartları onaylanmaz. 

Üst üste dört yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrencilerin Fakülte ile ilişkisi kesilir. Kayıt 
yenilenmeyen yarıyıl, öğretim süresinden sayılır. 

Derse devam zorunluluğu 

Madde 8 — Öğrenciler ilk kez yazıldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı 
teorik derslerin en az yüzde yetmişine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama 
çalışmalarının yüzde seksenine devam etmek zorundadır. 

Sınavlar 

Madde 9 — Sınavlar, yetkili organlarca kararlaştırılan takvime göre yapılır. Yarıyıl 
sonu sınav programları Fakülte Yönetim Kurulunca kararlaştırılır ve sınav dönemi 
başlamadan en az bir hafta önce ilan edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatte 
Fakülte binalarında yapılır. Ancak Fakülte Kurulunun kararıyla arazi üzerinde yapılan ders 
ve uygulamaların sınavları Fakülte binaları dışında yapılabilir. Derslerin yarıyıl sonu 
sınavları, okutuldukları yarıyılın sonunda yapılır. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek 
için: 

a) Ders ve uygulamaya kayıt olmak, 

b) Teorik derslerin %70'ine katılmak, 

c) Uygulamalı ve/veya laboratuvarı olan derslerde, uygulama veya laboratuvarların 
%80'ine katılmak, 

d) Uygulama veya laboratuvarlarda başarılı olmak zorunludur. 

Ders ve uygulamalar ayrı değerlendirildiğinde, yukarıdaki başarı koşullan uygulama 
için de aynen geçerlidir. 

Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak Bölümlerden gelecek öneri üzerine 
Fakülte Kurulu sınavın sözlü veya sözlü ve yazılı yapılmasına karar verebilir. Bu durumda 
verilen kararın ilgili yarıyılın başlamasından itibaren en geç bir ay içinde ilan edilmesi şarttır. 

Öğrenciler, sınavlara girmek için kimlik kartlarını ve öğrenci karnelerini beraberinde 
getirmek zorundadır. Hangi sebep ve mazeretle olursa olsun bu zorunluluklara uymayan 
öğrenciler o sınava alınmazlar. Yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınavı açılmaz. 
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Her ders için okutulduğu yarıyılda bir ara sınav yapılır. Ara sınavların hangi tarihte 
ve nerede yapılacağı Dekanlık tarafından ilan edilir. 

Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden 
en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir. 

Ara sınavlara, haklı ve geçerli bir nedenle giremeyen öğrenciler, bu mazeretlerini 
sınavı izleyen yedi eğitim-öğretim günü içinde bildirdikleri ve mazeret, Fakülte Yönetim 
Kurulunda kabul edildiği takdirde mazeret sınavına alınırlar. Mazeret sınavlarının hangi tar
ihlerde açılacağı Fakülte Yönetim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir. 

Mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınav notu "sıfır" sayılır ve ara sınav not ortalaması 
buna göre hesaplanır. Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilmeyerek mazeret ara 
sınavlarına alınmayan, ara sınavlara ve mazeret ara sınavlarına girmeyen öğrenciler yarıyıl 
sonu sınavlarına girebilirler. 

Öğretim Programları ve Dersler 

Madde 10 — Öğretim, zorunlu ve seçimlik dersler, uygulamalar, proje ve stüdyo, la-
boratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, tasarımlar, arazi çalışma
ları, seminerler, bitirme projeleri ve benzeri çalışmalardan oluşur. 

Dersler "zorunlu", ve "seçimlik" olmak üzere iki türlüdür. Zorunlu dersler, öğrencinin 
almak zorunda bulunduğu; seçimlik dersler veya ders grupları öğrencinin kendi alanı dışın
daki ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda diğer programlardan almak zorunda olduğu ders 
veya ders gruplarıdır. Ancak, zorunlu hallerde seçmeli derslerin en fazla ikisi aynı program 
içinde verilebilir. 

Eğitim-öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının ve haftalık kredi saatlerinin göste
rildiği öğretim planlarına göre yapılır. Ders programlarının belirlenmesi ve duyurulmasında, 
İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesi hükümleri 
uygulanır. 

Önkoşullu Dersler 

Madde 11 —Hazırlık sınıfı ve birinci yarıyıl dışında, Akademik Bölüm Kurulunun 
belirleyip Fakülte Kurulunun onaylayacağı alt yarıyıllardan anlam ve içerik bütünlüğü 
gösteren belirli ders veya derslerden sınava girme hakkı alınmış olması veya, bu ders veya 
derslerin sınavlarının başarılmış olması ön koşul olarak kabul edilebilir. Herhangi bir dersin 
alınabilmesindeki ön koşullar, Fakülte Kurulunca saptanıp ilan edildikten en az iki yarıyıl 
sonra uygulanır. Ön koşul veya koşullar yerine getirilmedikçe bu koşul veya koşullarla 
bağlantılı ders alınamaz. 

Ek Sınav Hakkı ve Öğrenim Süresine Ekleme 

Madde 12 — İstanbul Üniversitesi Hasan Al i Yücel Eğitim Fakültesine kayıtlı lisans 
öğrencilerine, öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süre yedi yıl, yüksek lisans 
öğrencilerine öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süre de sekiz yıldır. Azami süre 
sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için ikişer 
ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı, bu derslerin sınavlarının açılacağı ilk iki final 
sınav döneminde kullandırılır. Daha önce hiç alınmamış veya alınıp da sınava girme hakkı 
elde edilememiş dersler için ek sınav haklan kullanılamaz. 
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Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını (daha önce hiç alınmayan veya alınıp da 
sınava girme hakkı elde edilemeyen dersler de dahil olmak üzere), beş veya dört derse in
direnlere üç yarıyıl, ek sınav almadan beş veya dört derse indirenlere dört yarıyıl, üç veya 
daha az derse indirenlere ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme 
hakkı tanınır. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı 
hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu süre sonunda 
Fakülteden kaydı silinir. 

Azami öğretim süresi ve bunu takip eden ek sınavlar sonunda mezun olabilmek için 
kalan ders sayısının beş veya daha az olması halinde, bu dersler içinde daha önce alınmayan 
veya sınava girme hakkı kazanılmayan dersler varsa, öğrencilerin bunlara yönetmelik 
hükümlerine göre yazılarak en geç iki yıl içinde sınava girme hakkı almaları ve başarısız ders 
sayılarını üç veya daha aza indirmeleri şarttır. Aksi halde öğrencinin Fakülte ile ilişkisi ke
silir. Bu iki yıllık ek süre sonunda başarısız ders sayısını üç veya daha aza düşüren öğrenci 
sınırsız sınav hakkından yararlanır. 

Beş veya dört ders hakkından yararlanan öğrenciler, öğrenci katkı payını yatırırlar ve 
öğrencilik haklarından yararlanırlar. 

Sınırsız sınav hakkını kullanan öğrenciler, öğrenci katkı paylarını ödemeye devam ed
erler ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

Sınırsız sınav hakkı veya ek sınav hakkı kullanılan derslerdeki başarı durumu, yarıyıl 
içi çalışma sonuçlarına bakılmaksızın, sadece yarı yıl sonu sınav notu ile belirlenir. 

Fakülte Yönetim Kurulu karar verdiği taktirde, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, o 
yarıyıla ait olan sınav haklarını, daha önce açılacak tek ders sınavlarında kullanabilirler. 

Kayıt Silme 

Maddel3 — Yükseköğretim Kurulunca esasları belirtilen, bu Yönetmeliğin 17 nci 
maddesinde yazılı haklı ve geçerli bir neden olmaksızın, bu Yönetmelikteki şartları yerine 
getiremeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan veya tamamlayamayacakları anlaşılan öğren
cilerin Fakülteden kayıtları silinir. 

Derse Yazılma 

Madde 14 —Bölümler, her eğitim-öğretim yılı için ilgili programlardaki derslerin 
hangi öğretim elemanları tarafından okutulacağını ve okutulacakları gün ve saatleri gösterir 
bir program çizelgesini en geç Haziran ayı sonuna kadar Dekanlığa bildirirler. 

Her öğrenci, devam edeceği yarıyıla ait ders, uygulama, laboratuvar, proje, seminer, 
atölye, bitirme projesi ve benzeri çalışmalara, madde 7 de belirtilen sürede, aşağıda belirtilen 
sınırlar içinde kalarak yazılır. 

Önceki yarıyıllardan ders ve ayrı ders niteliğindeki laboratuvar, proje ve benzeri 
çalışmaları tekrarlama ve ilk defa alma durumunda olan öğrenciler, öncelikle tekrarlayacak
ları dersleri almak, tekrarlanacak dersler farklı yarıyıllardan ise en alttaki yarıyıl derslerinden 
başlamak şartı ile bulundukları yarıyıla ait derslere de yazılabilirler. Ancak yazıldıkları 
yarıyıldan alacakları derslerin saatlerinin tekrarlayacakları derslerin saatleri ile kısmen dahi 
olsa çakışmaması gereklidir. Zorunluluk sebebi ile o yarıyıla ait derslerden bir kısmına 
yazılamama durumu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 44 üncü maddesinde 
tanımlanan öğretim süresinin işlemesine engel olmaz. 
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Başarının Ölçülmesi 

Madde 15 — Hasan Al i Yücel Eğitim Fakültesinde, başarı notu aşağıdaki değer
lendirme kriteriyle belirlenen ders geçme sistemi uygulanır. 

a) Başarı Notu 

Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde o derse ait yarı yıl içi 
çalışmalarında sağladığı başarı ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı başarı birlikte dikkate 
alınır.Yarıyıl içi çalışmalarının türleri (yarıyıl içi sınavları, derslere devam durumu, arazi 
çalışmaları, uygulama, ödev, proje, staj, atölye, seminer, laboratuvar ve benzeri çalışmalar) 
ve yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkı oranlan Fakülte Kurulu tarafından belirlenir 
ve Dekanlıkça ilan edilir. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı en az %40, en fazla %60 
dır. Bu katkı oranları da Fakülte Kurulu tarafından belirlenir. 

b) Başarı notunun hesaplanması 

Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında "bağıl değerlendirme sistemi" 
kullanılır. Bu değerlendirmede dersin öğretim üyesi, her öğrencinin başarı notunu (a) 
bendinde belirtilen kriterlere bağlı olarak ve o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyleri ile 
bağlantılı olarak belirler. 

Bağıl değerlendirmede o dersi alan tüm öğrencilerin aldıkları başarı notlarının arit
metik ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınır. 

Dersin öğretim üyesi bağıl değerlendirme sonunda yarıyıl sonu sınav tarihini izleyen 
on gün içinde, normal frekans dağılımını gösteren başarı notlarının listesini dekanlığa sunar. 
Yarıyıl sonu başarı notları dekanlık tarafından ilan edilir. Fakülte Yönetim Kurulu 
gerektiğinde bir dersin başarı durumunun, dersin öğretim üyesince yeniden incelenmesine 
karar verebilir. Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları şöyledir: 

Sözel Harfle Ağırlık Katsayısı 
Pekiyi AA 4,00 
-Pekiyi BA 3,50 
İyi BB 3,00 
-İyi CB 2,50 
Orta CC 2,00 
-Orta DC 1,50 
Başarısızlık sınırında DD 1,00 
Başarısız F 0,00 
Geçer (derecelendirme dışı) G -
Muaf (derecelendirme dışı) M -

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi 
başarmış sayılır. Bir dersten alınan (DC) ve (DD) notları, bu dersin "koşullu" olarak 
başarıldığını belirtir. (F) notu ise, başarısı (DD) veya (G) düzeyine erişemeyen öğrencilere 
verilir. Bu notu alan öğrenciler, bu dersin sınavına girerek başarılı olmak zorundadırlar. 

c) Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının Hesaplanması ve Ortalama Yükseltilmesi 

Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) hesabında ilgili tüm derslerin başarı notu ağır
lık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve 
toplam kredi saatine bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatıla
rak verilir. Başarı notları (G) ile takdir edilen Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar vb. dersler, ağır
lıklı genel not ortalaması hesabına alınmaz. 
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Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci, alt yarıyıllardan (F) not 
aldığı dersleri öncelikle almakla yükümlü olup ayrıca alt yarıyıllardan (DD) ve (DC) aldığı 
dersleri tekrar alabilir. (AGNO) hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en yük
sek not geçerlidir. 

Hasan A l i Yücel Eğitim Fakültesine yatay ve dikey geçişle kaydolan öğrencilere bu 
yönetmelik hükümleri uygulanmakla birlikte, daha önce kurumlarında başardıkları dersler 
(M) harfi ile gösterilir ve bu dersler AGNO hesabına katılmaz. 

d)Başarılı ve Başarısız Öğrencilerin Tanımı 

Herhangi bir yarıyıl sonunda Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) "başarı baraj 
notu" olarak belirlenen 1,80'in altında kalan öğrenciler, "sınamalı öğrenci" sayılırlar. 
Sınamak öğrencilere fazla ders yükü verilmez; bu öğrenciler Üniversitede faaliyette bulunan 
öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarına yönetici veya yönetim kurulu üyesi, öğrenci 
temsilcisi olamaz; yurt dışı değişim programlarına gönderilmez ve yarışmalara katılmalarına 
müsaade edilmez ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilmezler. 

AGNO'sı üst üste iki yarıyıl 1,80'in altında olan öğrenciler "başarısız" duruma girer
ler. Başarısız öğrenciler bir üst yarıyıldan yeni ders alamaz ancak daha önce başarısız ya da 
koşullu olarak başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan önce
likle (F) ve daha sonra (DD) ve (DC) aldıkları dersleri tekrarlarlar. Ders tekrarı ile AGNOTa-
nnı 1,80 veya üzerine çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başa
rısız statüde geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır. 

Sınav Kağıtlarının Korunması ve Sınav Sonucuna İtiraz 

Madde 16 — Yazılı sınav kağıtları iki yıl süre ile saklanır ve bu süre sonunda imha edilir. 

Öğrenciler, yazılı ara sınav ve yazılı yarıyıl sonu sınav sonuçlarının ilan edilmesinden 
itibaren üç gün içinde Öğrenci Bürosuna bir dilekçe ile başvurarak ilgili sınav kağıdının ve 
başarı notunun maddi hata yönünden yeniden incelenmesini isteyebilirler. İtiraz üzerine De
kan; ilgili öğretim üyeleri arasından üç kişilik bir komisyon kurar ve bu komisyon ilgili sı
nav kağıdını inceler, başarı notunun 15 inci maddede belirtilen kriterlere uygun olarak hesap
lanıp hesaplanmadığını kontrol eder ve kesin kararını verir. İnceleme sonucu, başvuru tari
hinden itibaren en çok on beş gün içinde öğrenciye bildirilir. 

Kayıt Dondurma 

Madde 17 — Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin var
lığı halinde, öğrencilerin üniversiteye girişte verdiği belgelerin geri verilmemesi kaydı ile öğ
retim süre ve ek süresi işlememek üzere, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla belirtilecek süre 
kadar dondurulabilir; bu süre içinde öğrenciler izinli sayılırlar; ancak "basit şizofreni, para
noid şizofreni, disasosiyotif sendrom, borderline vakalar" gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle 
devamsızlık durumlarında tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl .süre ile kayıt donduru
labilir. İki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık kurulu raporu alınmak ve incelenmek sure
ti ile öğrenime devam edemeyeceklerine Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilenlerin kayıt 
oldukları yüksek öğretim kurumundan kayıtları silinir. 

Haklı ve geçerli nedenler: 

a) Öğrencinin, üniversite hastanelerinin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerden 
alınan ve sağlık kurulunca onaylanmış raporlarla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti, 
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b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numa
ralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar 
nedeniyle öğrenime yüksek öğretim kurulu kararınca ara verilmesi, 

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı 
ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara verme'k zorunda kalmış olması, 

d) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gittiğini belgelemesi, 

e) Bir ceza mahkemesi tarafından verilen ve kesinleşen hüküm muhtevası ve 
sonuçlan bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibariyle, bir fi
ilden dolayı öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali, 

0 Öğrencinin hangi sıfatla bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecili
nin kaldırılması suretiyle askere alınması. 

g) Öğrencinin tutukluluk hali. 

Ancak bu süreler zarfında öğrenciye giremediği laboratuvar, uygulama, yarıyıl sonu 
sınavları için tekrarlama hakkı verilmez. (Yarıyıl sonu ve mazeret sınavları açılmaz, gireme
diği bu sınav haklan sadece saklı tutulabilir.) Öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı noktadan 
öğrenciliğine devam eder. 

Bölüm Ders Programları Dışındaki Ortak Dersler 

Madde 18 — 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 5 inci Maddesinin (I) Bendinde 
yazılı ortak zorunlu derslerden: 

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi zorunlu ve kredili ders olarak, 60 ders saati 
olmak üzere ilk iki yarıyılda, 

b) Türk Dili dersi zorunlu ve kredili olarak 60 ders saati olmak üzere ilk iki yarıyılda, 

c) Yabancı Dil dersinin zorunlu ve kredili olarak 60 ders saati olmak üzere iki 
yarıyılda okutulacağı bir yönetmelik ile düzenlenir. 

d) Güzel Sanat Dalları dersi veya bunun yerine Beden Eğitimi dersi zorunlu olmamak 
kaydı ile iki yarıyılda birer saat okutulur. 

Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinde değerlendirme, öğrencilerin devam ve 
derslerindeki ilgi ve ilerlemeleri gözönünde tutularak yarıyıl sonunda aşağıda yazılı esaslar
la, başarılı veya başarısız şeklinde yapılır. 

Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinde yarıyıl sonunda dersi okutan öğretim el
emanı her öğrencinin durumunu; 

a) Toplu ve Ferdi çalışmalarındaki başarısına, 

b) Derse devamına. 

c) Derse karşı gösterdiği ilgiye. 

d) Yarıyıl içindeki ilerlemesine bakarak ve takdir hakkını da kullanarak "Geçer" veya 
"Başarısız" şeklinde değerlendirilir ve hazırlayacağı listeyi Dekanlığa teslim eder. Bu değer
lendirme o öğrencinin yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. "Geçer" olarak değerlendirilmiş olan 
öğrenciler o dersi başarmış sayılacaklarından yarıyıl sonu sınavına girmezler. 
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Mezuniyet, Diploma ve Öğrenimi Bitirme Derecesi 

Madde 19 — Fakülte öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümün
den başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış, AGNO'sını en az 1,80 düze
yine çıkarmış ve bu yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğrenimi
ni bitirmiş sayılır ve kendisine ilgili öğretmenlik lisans veya yüksek lisans diploması verilir. 
Öğretmenlik lisans diploması sahipleri dört yıllık, öğretmenlik yüksek lisans diploması sa
hipleri de beş yıllık yüksek öğrenim yapmış sayılırlar. 

Fakülteyi bu şekilde bitirenlere aynca öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, 
AGNO'nı, devam ettikleri bölüm, program ve benzeri ile aldıkları ders, laboratuvar, başarı 
notlarını gösteren bir öğrenim belgesi (transkript) verilir. 

Lisans Diplomaları fotoğraflı olarak hazırlanır. Diploma fotoğrafının kıhk-kıyafet ge
nelgelerine uygun, bayanlar için başı açık, erkekler için başı açık, sakalsız, ceketli ve kravat
lı, kolayca tanınmalarını sağlayacak biçimde ve son 6 ay içinde çektirilmiş olması zo
runludur. 

Diploma hazırlanana kadar bir defaya mahsus olmak üzere çıkış belgesi verilir. 

Ön Lisans Diploması 

Madde 20 — İlk dört yarıyılın derslerini başarı ile tamamlamış olmak ve AGNO'sunu 
1,80'e ulaştırmak kaydı ile öğreniminin bütününü tamamlayamaz durumda kalan öğrencilere, 
"Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması 
Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik" uyarınca Ön 
Lisans Diploması verilir. Bu diploma sahipleri, 2 yıllık yüksek öğrenim yapmış sayılırlar. 

Fakülteden Ayrılma 

Madde 21 —Fakülteden ayrılmak isteyen öğrenci bir dilekçe ile öğrenci bürosuna 
başvurur. İsterse, kendisine durumunu gösteren bir belge verilir. Üniversiteye girişte alınan 
belgelerden sadece diploması geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi dosyasında saklanır. 

Sporcu Öğrenciler 

Madde 22 — Mil l i Takım ve üniversitelerarası karşılaşmalarda veya kültürel etkin
liklerde Üniversite ve Fakülte yönetimi tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrencilerin, bu 
etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime 
devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu öğrenciler söz 
konusu süreler içerisinde giremedikleri sınavlara, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belir
lenecek tarihlerde girerler. 

Yatay ve Dikey Geçişler 

Madde 23 — Hasan A l i Yücel Eğitim Fakültesine eş değer yükseköğretim kurum
larından yatay geçişler "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde 
Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yürütülür. Fakülte içinde 
yapılacak yatay geçişlerde de adı geçen yönetmelik hükümlerine uyulur.Yatay geçişler 
Yönetim Kurulunca belirlenen kontenjanlarla sınırlı olup, intibak işlemleri bu kurul 
tarafından yapılır. 
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Dikey geçişler hakkında "Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine 
Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır. İntibak işlemleri, Fakülte Yönetim 
Kurulu tarafından yapılır. 

Herhangi bir Yüksek öğretim kurumuna kayıtlı iken Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi sınavına girerek Fakültenin bir programına kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenim
lerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında aşağıdaki hususlara uyulur. 

a) Fakültenin birinci sınıfına kaydolan öğrencinin herhangi bir muafiyet talebinde bu
lunmayarak, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda öngörülen süre içerisinde normal 
eğilim öğretim programına devam etmesi mümkündür. 

b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde . Fakülte Yönetim Kurulu eski
den okuduğu dersleri değerlendirilerek, hangilerinden geçmiş kabul edilebileceğini karara 
bağlar. 

Yukarıda belirtilen durumdaki öğrenciler hakkında (a) ve (b) bentlerindeki esasların 
hangisinin uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. 

Özel Öğrenci Statüsü 

Madde 24 — İstanbul Üniversitesinin Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirdiği ikili 
anlaşmalar kapsamındaki değişim programlan çerçevesinde, bu değişim programlarından 
yararlanan öğrenciler gittikleri yükseköğretim kurumlarında almış oldukları derslerden 
başarılı oldukları takdirde. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi programlarında bulunan aynı 
içerikli derslerden Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile başarılı olmuş sayılırlar ve not ortala
ması hesabında bu kurumlarda alınan notlar esas alınır. Değişim programından öğrenciler en 
fazla iki yarıyıl yararlanabilirler. Değişim programına katılan öğrencilerin ilgili programında 
yer alan aynı yarı yılın diğer derslerinde devam ve ara sınav zorunluluğu aranmaz, yarıyıl 
sonu sınav sonuçları başarı notu olarak kabul edilir. 

Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden Fakültemize gelen öğrencilere ise, Hasan 
Ali Yücel Eğitim Fakültesi tarafından, seçtikleri dersler ve başarı durumlarına ilişkin bir özel 
öğrenci belgesi (special student transcript) verilir. 

Değişim programı çerçevesinde, üniversiteler arasındaki katkı paylarının nasıl 
ödeneceği ikili anlaşmalar kapsamında yürütülür. 

Öğrencilerin Kılık Kıyafeti 

Madde 25 — Hasan Al i Yücel Eğitim Fakültesi kız ve erkek öğrencileri üniversite 
kampusu içinde, dersane, laboratuvar. kütüphane, sosyal tesisler, spor sahaları ve uygulama 
alanları ve koridorlarda başları açık, çağdaş giysiler içinde ve görünümde bulunmak zorun
dadırlar. 

Geçici Madde 1 — Özel Eğitim Bölümünde Çok Engelliler Öğretmenliği Lisans 
Programı ile Üstün Zekalılar Öğretmenliği Lisans Programı Üniversite Senatosu kararı ile 
yürürlüğe konulur. 

Yürürlük 

Madde 26 — Bu Yönetmelik, 1999-2000 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulan
mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 27 — Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı 
yürütür. 
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Tebliğler 

Devlet Bakanlığından : 

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ 

Madde 1- 10/. 1/1999 tarihli ve 23579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
ithalat: (99/14) sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ'in 
9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

"Madde 9- 2 nci maddede (tabloda) belirtilen maddelerden herhangi birini içeren 
Ek IV-a'da G.T.I.P. ve isimleri belirtilen ürünler ile aynı maddede (tabloda) belirtilen 
maddelerden herhangi biri ile çalışan Ek IV-b' de G.T.I.P. ve isimleri belirtilen 
ürünlerin ithalatı yasaktır." 

Madde 2- Aynı Tebliğ'e ilişik Ek IV aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

EK IV: 

EK IV-a 

G.T.İ.P. Madde İsmi 
3305.30.00.00.00 Saç spreyleri 
3307.10.00.90.19 Yalnız traş köpükleri ve jetleri 
3307.20.00.00.00 Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici 

deodorantlar 
3307.49.00.00.00 Yalnız sprey şeklinde olanlar 
34.05 Yalnız sprey boya ve cilalar 
38.08 Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar) 
3910.00 Yalnız silikon aerosoller (sprey şeklinde olanlar) 
8424.10 Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun 

olmasın)(8424.10.10.00.00 hariç) 

EK IV-b 

G.T.İ.P. Madde İsmi 
8414.30 Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler 
84.15 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve 

ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin 
ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) (87.01-
87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlara monte 
edilmiş olsun olmasın) (8415.90 hariç) 

84.18 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve 
dondurucu cihazlar(elektrikli olsun olmasın); ısı 
pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları 
hariç)(8418.91.00.00.00; 8418.99 hariç) 

Madde 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 4- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan 
yürütür. 
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Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : 

TÜRK GIDA KODEKSİ-YEMEKLİK TUZ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ 

(Tebliğ No: 99/8 ) 

Madde 1- 9/7/1998 tarihli ve 23397 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda 
Kodeksi Yemeklik Tuz Tebliği'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna yedinci ve sekizinci fıkra olarak aşağıdaki fıkralar 
eklenmiştir. 

"Sofra tuzlarında sodyum klorür miktarı kuru maddede en az %98, gıda sanayii 
tuzlarında ise en az %97 olmalıdır." 

"Yemeklik tuzlarda asitte çözünmeyen madde miktarı kütlece en çok %0.5 olmalıdır" 

Yemeklik tuzlarda suda çözünmeyen madde miktarı kütlece en çok %0.5 olmalıdır." 

Madde 2- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin sonuna altıncıfıkra olarak aşağıdaki fıkra 
eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan "Sofralık tuzlar ışığı geçirmeyecek ve 
özelliklerini bozmayacak ambalaj materyalleri ile ambalajlanmalıdır." ifadesi yürür
lükten k a l d ı r ı l m ı ş t ı r . 

"Gıda sanayiinde kullanılmak üzere üretilen tuzlar en az 5 kg'lık ambalajlarda 
tüketime sunulmalıdır." 

Madde 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 4- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı 
yürütür. 
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T. C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

Kuruluşu : 7 Ekim 1920 31 Ağustos 1999 
SALI Sayı : 23802 

İLÂN BÖLÜMÜ 
Yargı İlânları 

İstanbul 4 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığından : 
E. No : 1998/123 
K. No : 1999/196 
Toplu silah ve mermi ticareti yapmak, ateşli silah ve mermi bulundurmak suçundan Ali ve 

Saniye'den olma, 1962 D.lu, Balıkesir, Havran, Ebubekir Malı. nüfusuna kayıtlı olup, Ebubekir 
Mah. Kayal Sk. No: 8 Havran adresinde oturan sanık Ali Çadır'm açık adresinin tesbit edilemedi
ği, belirtilen adresinde bulunamadığından, sanık hakkında Mahkememizce verilen 14/7/1999 gün 
ve 1998/123 Esas, 1999/196 Karar sayılı karar ile 6136 S.K. 13/1 59/2, 647 S.K. 5. Mad. TCK 72, 
Maddesi 3.716.666,- TL. Ağır Para Cezası ile Cezalandırılmasına dair hüküm, 

Sanığın açık adresinin tespit edilemediği, belirtilen adresinde bulunamadığı ve kararın teb
liğ edilmesinin mümkün olmadığından, 6/8/1999 gün ve 1999/439 Müteferrik sayılı karar ile Ha
nen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, 

Yukarıda yazılı hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 ve 2845 sayılı Yasanın 
21. Maddeleri gereğince Resmi Gazetede ilanen tebliğine, 

İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleşmiş 
sayılacağı ilanen tebliğ olunur. # < 21253 

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 
E. No : 1996/133 
K. No ; 1999/47 
Sanık : Tahsin Akalan: Hasan ve Elmas'dan olma 1962 D.lu. Niğde Bor, Kala 

Mah. Cilt: 14/1, Hane 14, Sayfa 30 da nüfusa kayıtlı. Kiremitçi Mah. 1478 
Sk. Ezgi Apt. No: 42/1 Denizli'de oturur. 

Suç : 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet 
Suç Tarihi : 1995 Yılı 
Karar Tarihi : 15/3/1999 
Yukarıda hüviyeti yazılı sanık hakkında mahkememizce yapılan açık duruşma sonunda : 
Sanığın eylemine uyan 4369 sayılı Yasayla değişik VUY.nın 359.maddesinin (B) bendinin 

(1) fıkrası ile TCK.nun 59/2, 1/6 maddesi gereğince 15 Ay Ağır Hapis Cezası ile mahkumiyetine, 
15.000.000,- TL. ücreti vekaletin sanıktan alınarak müdahil idareye verilmesine, yapılan yargıla
ma gideri 46.500.000 - TL.nin sanıktan tahsiline karar verilerek davanın neticelendiği, ancak bü
tün aramalara rağmen bulanamayan sanığa gıyapta verilen hükmün tebliği mümkün olmadığından 
7201 sayılı Kanunun 29,30,31 maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün 
sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, hükümden sonra yapılan tebligatın masrafı ile ilan ücretinin 
sanıktan tahsiline, tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 21375 
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Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 
TABLDOT YEMEK SATIN ALİNACAKTİR 

Türk TELEKOM İzmir Başmüdürlüğünden : 
1 - Ünitemiz personeline verilmek üzere 1 yıl süre ile takribi günlük (öğle yemeği) 1000 

kişilik tabldot yemek satın alınacaktır. 
2 - Geçici teminatı şartnamesinde belirtilmiş olup. şartnamesi 20.000.000 - TL. (KDV ha

riç) bedelle Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğü'nden temin edilebilir. 
3 - İhaleye katılacak firmalar gerekli olan Yeterlilik Belgelerini alabilmeleri için 1999 yı

lma ail Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt Belgesi, SSK ilişiksiz belgesi ile Vergi Dairesinden borcu 
olmadığına dair belgeler ile en az 1000 kişilik yemek verdiğine dair referansları ile birlikte engeç 
15/9/1999 günü saat U.OO'e kadar Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğü'ne bizzat müracaat 
etmeleri gerekmektedir. 

4 - İhalesi 22/9/1999 günü saat 16.00'da Komisyon huzurunda yapılacaktır. 
5 - Teşekkülümüz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapma

makta veya dilediğine yapmakla serbesttir. 
6 - Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Tamamlayıcı bilgi (İzmir) 5551111 numaralı telefondan alınabilir. 21920/2-1 

PERSONEL TAŞIMA SERVİS ARACI KİRALANACAKTIR 
Türk TELEKOM Telekart Müdürlüğünden : 
1 - Müdürlüğümüz personelinin taşınması işi için 10 adet servis aracı 1 yıl süreyle idari 

ve teknik şartname esasları dahilinde kiralanacaktır. 
2 - İhale kapalı yazılı teklif almak suretiyle gerçekleştirilecektir. 
3 - Bu işe ait şartname "Macunköy Organize Sanayi Bölgesi Yehimahalle-Ankara" adre

sinde bulunan Müdürlüğümüz Muhasebe Amirliğinden KDV hariç 10.000.000- TL. karşılığı te
min edilebilir. 

4 - İhale 15/9/1999 Çarşamba günü saat 15.00'de Müdürlüğümüzde yapılacaktır. İstekli 
firmaların, tekliflerini en geç aynı gün saat 14.00'de kadar Müdürlüğümüz Personel ve İdari İşler 
Amirliğine teslim etmeleri gerekmektedir. 

5 - İlgilenen firmaların, 13/9/1999 - 14/9/1999 günleri içerisinde mesai sonuna kadar Mü
dürlüğümüz Personel ve İdari İşler Amirliğine müracaat ederek, bu ihale için yeterlik belgesi al
maları gerekmektedir. 

6 - Geciken teklifler kabul edilmez. 
7 - İdaremiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 
Bilgi için Tel: 0 312 555 59 85 21853/2-1 • 

A.G. HAVA HAT KABLOSU SATIN ALINACAKTIR 
Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : 
1 - 1999/95 nolu dosya konusu; 25.000 m (3x35+1x16+50) mm2 ve 100.000 m 

(3x70+1x16+95) mm2 A.G. Havai hat kabloları kapalı teklif alma usulü ile satın alınacaktır. 
Keşif Bedeli: 171.575.000.000- TL.; Geçici Teminat : 5.145.000.000- TL.; Şartname 

Bedeli: 40.000.000 - TL. 
2 - İhaleye katılabilmek için şartname almak mecburidir. 
Şartnameler; 
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 
Abdülhakhamit Cad. No: 79/A Kat 3 Oda No: 304 Tel: (0212) 237 23 50 - 561 Taksim/İs-

tanbul 80090 adresinden alınabilir. 
3 - Teklifler en geç 15/9/1999 günü Saat 10.00'a kadar aynı adreste 1. kat 102 nolu oda

daki Genel Evrak Şefliğine verilmelidir. 
4 - Genel Müdürlüğümüz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 21919/2-1 
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TÜVENAN CEVHERİN TRİYAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
ETİ Bor Anonim Şirketi Emet Bor İsletme Müdürlüğünden : 
1 - İşletmemiz Hisarcık ve Espey Konsantratör Tesislerinde ± % 25 toleranslı 820.000 ton 

tüvenan cevherin triyajı ile ilgili olarak, Şartname ve eklerinde belirtilen işlerin yapılması işi ka
palı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

2 - İhale kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
3 - Konu ile ilgili şartname; 
- Eti Holding A.Ş. Satın Alma Dairesi Başkanlığı 

Cihan Sok. No: 2 06443 - Sıhhiye - ANKARA 
- Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı 

600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 10219 - Bandırma/BALIKESİR 
- Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. İstanbul Alım Satım Müdürlüğü 

Meşrutiyet Cad. No: 241 80074 - Beyoğlu - İSTANBUL 
- Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. İzmir Alım Satım Müdürlüğü 

Halit Ziya Bulvarı No: 1/5 35210 - İZMİR 
- İşletmemiz Ticaret Müdürlüğü 
43700 - Emet - Kütahya adreslerinden temin edilebilir. 
4 - İhale 22/9/1999 Çarşamba günü saat 15.00'de İşletmemiz Satın Alma ve İhale Komis

yonunca yapılacaktır. 
5 - İhale ile ilgili evraklar en son 22/9/1999 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar İşletme

miz Muhaberat Servisine verilecektir. 
Vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
6 - Bu işin geçici teminatı 3.950.000.000,-TL. (Üçmilyardokuzyüzellimilyon) dir. 
7 - İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği

ne vermekte serbesttir. 
8 - Teklif fiyatların yüksek bulunması halinde açık eksiltme ve açık pazarlığa geçileceğin

den isteklilerin ihale gün ve saatinde İşletmemizde hazır bulunmaları gerekir. 
. 21662/1-1 

TEMİZLİK İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
ETİ Bor Anonim Şirketi Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden: 

BANDIRMA 
1 - İşletmemizde bulunan Toprak Şlam havuzlarının Hidrolik olarak (Pompa ve boru hat

tı ile) temizlenmesi işi yaptırılacaktır. 
2 - İhaleye iştirak etmek isteyenler Şartname ve ihale ile ilgili diğer bilgileri mesai gün ve 

saatleri içerisinde; 
- Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı / ANKARA 
- Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. İstanbul Alım Satım Müdürlüğü / İSTANBUL 
- Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. İzmir Alım Satım Müdürlüğü / İZMİR 
- İşletmemiz Ticaret Müdürlüğü'nden bedelsiz olarak temin edebilirler. 
3 - Geçici teminat 500.000.000,-TL. (Beşyüzmilyon) liradır. 
4 - İhale kapalı teklif alma usulü ile ve iştirakçilerin huzurunda 14/9/1999 Salı günü saat 

14.00'de İşletmemiz İdari Binasında yapılacak olup, iştirakçilerin teklif mektuplarını aynı gün en 
geç saat 13.30'a kadar İşletmemiz Muhaberat Servisi'ne vermiş olmaları gerekir. 

5 - Geç yapılan müracaatlar ile Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
6 - İşletmemiz 2886 saydı Devleî İhale Kanunu'na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamak

ta veya dilediğine kısmen veya tamamen yaptırmakta serbesttir. 21429/1-1 
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İÇMESUYU İKMAL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 

İller Bankası 16. Samsun Bölge Müdürlüğünden : 

İşin Yeri: Büyüklü (Samsun), Keşif Bedeli: 150.000.000.000.-TL.(1998 B.F.), Geçici Te
minat: 4.500.000.000.- TL., İhale Dosyası Bedeli: 18.800.000.- TL. 

Yukarıda belirtilen inşaat işi kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

İhale Dosyası; 16. Bölge (Samsun) Müdürlüğünde görülebilir.Bedeli, Bölgemiz Muhase
be ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne yatırılarak Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye ka
tılmak isteyenler, yeterlik başvurusu ve teklif verme konusunda, bu ilan ile ihale dosyasında yer 
alan ve İhale Genel Şartnamesi'nde belirtilen esaslara uymak zorundadırlar. 

A - Yeterlilik Başvurusu 

İstekliler aşağıda yazılı belgeleri "İhale Genel Şartnamesi'ndeki Ömek l'e uygun başvu
ru dilekçesi ekinde kapalı bir zarf içinde, en geç 7/9/1999 Salı günü saat 12.00'ye kadar "Atatürk 
Bulvarı No: 566 SAMSUN" adresindeki Bölge Genel Evrakına teslim edecekler veya bu tarih ve 
saate kadar Bölgede olacak şekilde postalayacaklardır. Zamanında Banka Genel Evrakına verilme
yen veya intikal etmeyen başvurular kabul edilmeyecektir. 

Kapalı zarfın üzerine, 

Büyüklü (Samsun) İçmesuyu İkmal İnşaatı İşi Yeterlilik Başvurusu 

İller Bankası 16. Bölge Müdürlüğü 

SAMSUN 

yazılacaktır. 

Bu iş için "Ortak Girişim" kabul edilmeyecektir. 

İstekliler başvuru dilekçelerine aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. 

1. İmza Sirküleri, (Noter tasdikli) 

2. Müteahhitlik Karnesi'nin aslı ve bir fotokopisi (A veya B grubundan en az işin keşif 
bedeli kadar tutarlı). 

3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi'nin aslı, 

4. Ticaret Sicil Gazetesi'nin aslı ve bir fotokopisi veya noter tasdikli sureti, 

5. Mali Durum Bildirisi ve Banka Referans Mektubu'nun aslı, 

6. İş Bitirme Belgesi veya İş Durumunu Belirlemek üzere; 

İsteklinin bir taahhütte müteahhit sıfatı ile 1998 yılı birim fiyatları bazında tekliflerin açı
lacağı tarihten itibaren en fazla 15 yıl önce geçici kabulü yapılmış en az, 

a) Keşfin % 50'si oranında içmesuyu tesisine, (şebeke ve/veya depo; ve/veya isale; ve/ve
ya arıtma) veya kanalizasyon tesisine (şebeke ve/veya arıtma; ve/veya deşarj) ait veya; 

b) Keşfin % 150'si oranında baraj, gölet, sulama, drenaj, deniz yapıları (liman ve tahki
mat) veya basınçlı boru hatları işine ait veya; 

c) Keşfin % 300'ü oranında diğer yapım işlerine ait 
Kamu Kurum ve Kuruluşlardan alınmış 

"İş Bitirme Belgesi"nin aslı ve bir fotokopisi veya; 
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d) İstekli müteahhit sıfatı ile bir resmi kuruma karşı taahhüt edilmiş devam etmekte olan 

bir işini beyan edecekse bu takdirde; ihzarat hariç, en az iş bitirme bakımından iş cinslerine göre 

yukarıda belirtilen oranların 1,25 (bir" virgül yirmibeş) katı kadar iş ürettiğini belgeleyen "İş Du

rum Belgesi" veya en son "Hakediş Raporu"nun aslı ve bir fotokopisi veya 

e) Belge tutarının 1/5 oranındaki miktar en az işin keşif bedeli kadar olan "İş Denetleme 
veya Yönetme" belgesi'nin aslı ve bir fotokopisi. 

7. Taahhüt Bildirimi, 

8. Bitirilen İşler Bildirimi (son 10 yılda), 

9. İsteklinin 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığım bildiren beyanı, 
10. İsteklinin 1992 - 1996 yıllarına ait Gelir ve Kurumlar Vergisi borcu olmadığını bildi

ren belgenin aslı ve bir fotokopisi 

Bu ihalede eksiltmeye girmeye hak kazananlar tekliflerin açılması aşamasında İhale Ko-
misyonu'nca açıklanacaktır. Eksiltmeye girmeye hak kazanamayanların teklifleri açılmaksızın ia
de edilecektir. 

B - Teklif Verme 

İhaleye katılmak üzere başvuruda bulunan isteklilerin tümü İhale Genel Şartnamesi'nde 
belirtilen esaslara uygun olarak hazırlayacakları teklifleri en geç 14/9/1999 günü saat 12.00'ye ka
dar Bölge Genel Evrakına verecekler veya aynı gün ve saate kadar Bölgede olacak şekilde posta-
layacaklardır. (Teklif dış zarfının üzerine isim ve adres ile hangi işe ait olduğu yazılacaktır.) 

Teminat mektupları "İller Bankası Genel Müdürlüğü - ANKARA "adına alınacaktır. 
Zamanında verilmeyen veya postada geciken teklif evrakı kabul edilmeyecektir. 

Teklif zarfları 14/9/1999 Salı günü saat 14.00'de Bölge Müdürlüğü'müzde toplanan İhale 
Komisyonu tarafından açılacaktır. 

Bankamız 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu Kanunun ek değişikliklerine tabi olma
yıp, isteklileri yeterli görüp görmemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve işi teklif evrakı geçerli bu
lunanlardan dilediğine vermekte serbesttir. 

Keyfiyet ilan olunur. 20629/1-1 • 
ETÜD - PROJE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden : 
1 - Tokat İli Merkez İlçe Taşhçiftlik Köyü hudutları dahilinde bulunan Üniversitemiz 

Kampus alanında ve ilçelerde yaptırılacak olan Çeşitli Ünitelerin Etüd - Proje ikmal işi 2886 Sa
yılı Devlet İhale Kanunu'nun 51. maddesinin (i) fıkrasına göre Kapalı Teklif alınması sureti ile 
ihaleye konulmuştur. 

2 - İşin keşif bedeli 260.000.000.000,-TL.'dir. 

3 - İhale 21/9/1999 Salı günü saat 14.30'da Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Baş
kanlığı İhale Komisyonu Odasında yapılacaktır. 

4 - İhale Şartnamesi ile diğer evrak Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Da
ire Başkanlığında mesai saatleri içinde görülebilecektir. 

5 - İstekliler İhale Şartnamesine Ek Özel Şartnameye uygun olarak, 
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A - İhaleye Katılma Belgesi almak için müracaat dilekçesi ile birlikte; 

a) Türkiye'de tebligat adresi bildirmesi. 

b) Mali Durum Bildirisi ve belgelerini vermesi. 

c) Taahhüt Durumu Bildirisi ve belgelerini vermesi. 

d) Teknik Personel Taahhütnamesini vermesi. 

e) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı durumda olmaması. 

0 Son beş yılda 1993 - 1997 ait Gelir ve Kurumlar Vergisi borcu bulunmadığına dair Ver
gi Dairesinden 1999 yılında temin edecekleri belgeyi (aslını ibraz etmek şartıyla noter tasdikli su
retini). 

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imza
lanan ortaklık sözleşmesini vermesi. 

h) Özel kişilerde, Kollektif Şirket teknik ortağının meslek odaları kimlik kartları ile öğre
nim ve ihtisas durumlarını belirten öğrenim belgelerinin, Anonim Limited Şirketlerinin ise mes
lek odaları tescil belgeleri ile teknik sorumluların öğrenim ve ihtisas durumlarını belirten öğrenim 
belgelerinin aslı veya noter tasdikli sureti. 

ı) Herhangi bir üniversite Kampusu veya benzeri özellikte bir projeyi yaptığını belgeleyen 
en az işin keşif bedeli kadar İş Bitirme Belgesini vermesi (aslını ibraz etmek suretiyle noter tas
dikli suretini). 

i) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini vermesi. 

j) Noter tasdikli imza sirküleri, şirket olması halinde şirket sirkülerini vermesi, 

k) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından verilecek Dosya Tetkik ve Yer Görme 

Belgelerini eksiksiz olarak ekleyip bu iş için Yeterlik Belgelerini almaları. 

1) Bu işe ait Özel Şartnamede ön görülen diğer belgeleri vermesi gerekmektedir. 

B - İhaleye girebilmek için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte; 

a) İhaleye Katılma Belgesi. 

b) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. 

c) Gaziosmanpaşa Üniversitesi adına alınmış 7.800.000.000,-TL. tutarındaki Geçici Temi

natı vermesi. 

6. İhaleye Katılma Belgesi almak için son müracaat 15/9/1999 Çarşamba günü mesai so
nuna kadardır. 

7. İstekliler teklif mektuplarını 21/9/1999 Salı günü saat 14.00'a kadar makbuz karşılığın
da İhale Komisyonu Başkanlığına verecektir. 

8. Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

9. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Keyfiyet ilan olunur. 21430/1-1 



31 Ağustos 1999-Sayı: 23802 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Adana Valiliğinden : 
1 - Adana Seyhan Hükümet Konağı Büyük Onarım İnşaatı işi 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu'nun 35. Maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur. 
2 - Bu işin ihalesindeJ0 Ağustos 1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazete'de yayınla

nan "1999 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriter
ler Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanacaktır. 

3 - İşin tahmin edilen bedeli 250.000.000.000 - TL.'dir. 
4 - İhale 16/9/1999 Perşembe günü saat 14.00'de Adana Bayındırlık ve İskan Müdürlü

ğü İhale Komisyonu Odasında yapılacaktır. 
5 - İhale Şartnamesi ile diğer evrak Adana Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde mesai sa

atleri içinde görülebilecektir. 
6 - İsteklilerin : "Yapım İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi "ne, "İhale 

Şartnamesine Ek Özel Şartname"ye, "Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeli
ği "ne ve 2. maddede adı geçen "Uygun Bedel" Tebliği hükümlerine uygun olarak : 

A - İhaleye katılmaya yeterli olup, olmadıklarının tespiti için 10/9/1999 Cuma günü me
sai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte; 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (B) grubundan en az bu işin keşif bedeli ka
dar müteahhitlik karnesini (Aslını ibraz etmek şartıyla noter tasdikli suretini), 

(Ortak girişimlerde pilot ortağın istenilen grupta ve enaz bu işin keşif bedeli kadar, özel 
ortakların da grubuna bakılmaksızın bu işin keşif bedelinin en az % 30'u kadar müteahhitlik kar
nesine sahip olmaları zorunludur) 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, 
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, (Aslını ibraz etmek şartıyla örneğini) 

f) Mali Durum Bildirisi ve belgelerini, 
g) Yapı Araçları Taahhütnamesini, 
h) Teknik Personel Taahhütnamesini, 
i) Halen Taahhüdündeki İşler Bildirisi ve belgelerini, 
j) Firmanın Faaliyet Süresi ile ilgili beyanı ve belgelerini, 
k) Son 25 yılda müteahhit olarak 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) İhale konusu işin keşif bedelinin asgari % 10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi ile yi

ne asgari %10'u kadar kullanılmamış teminat kredisi olması, 
Gerekmektedir. 
B - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 7. maddesine göre hazırlayacakla

rı tekliflerini, aynı şartnamenin 8'nci maddesi doğrultusunda 16/9/1999 Perşembe günü saat 
14.00'a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerek
mektedir. 
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Dış Zarf Aşağıdaki Belgeleri İçerecektir: 
a) İç Zarf, 
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 
c) Noter tasdikli imza sirküleri, 
d) İstekliler adma vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

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

tak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, 
f) Adana Valiliği adına alınmış 7.500.000.000,- TL. tutarında geçici teminata ait alındı 

veya banka teminat mektubu. 
7 - Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; 

dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde 
ısteklılerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alın
mayacaktır. 

8 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekale
ten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirilmeye 
alınmayacaktır. 

9 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3. maddesi gereğince, isteklilere daha önceden Yeterlik 
için belge verilmeyecek, İhaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan isteklilerin önünde İha
le Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılma
dan geri verilecektir. 

10 - Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek ge
cikmeler kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 
Not : 24/8/1999 Tarih ve 23796 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ilan hatalı yayınlandı

ğından geçersizdir. . 21909/1-1 

ÇAMAŞIRHANE MAKİNELERİ SATIN ALINACAKTIR 
Sağlık Bakanlığı Atatürk Göğüs Hastalıkları Hastanesi Satın Alma Komisyonu Baş-

kanlığından : 
Cinsi ve adı: Çamaşırhane makineleri, Miktarı: 7 kalem; Muhammen Bedel: 

44.350.000.000 - TL.; %3 Geçici Teminat: 1.330.500.000,- TL. 
Hastanemizin ihtiyacı olan 7 kalem çamaşırhane makineleri işi 2886 sayılı Yasaya uygun 

ihale yönetmeliğinin 39/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 
İhale 20/9/1999 günü saat 10.00 da Komisyon odasında yapılacaktır. 
İsteklilerin 14/9/1999 tarihinden 17/9/1999 günü mesai saati bitimine kadar, teklif edecek

leri makineler ile, makinelerini kurdukları kurum ve kuruluşlardaki çalışma sistemini ve yetkili 
servislerinin bulunduğu yerleri hastanemizce oluşturulan komisyona göstermek suretiyle (mahal
linde görülecek) uygunluk belgesi alacaklardır. 

Şartname ve ekleri komisyon başkanlığından 30.000.000 - TL. bedelle satın alınabilir (be
deli makbuz karşılığı vezneye yatırılacak) veya ücretsiz olarak görülebilir. 

İsteklilerin 
- Kanuni İkametgah Sahibi olmaları 
- Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi vermeleri 
- Türkiye'de tebligat için adres göstermeleri 
- % 3 Geçici teminat vermeleri 
- İmza sirküleri vermeleri 
- Uygunluk belgesi vermeleri 
- Yukarıda yazılı belgelerle, şartnamede yazılı diğer belgeleri teklif mektupları ile birlikte 

usulüne uygun bir zarf içine koyarak ihale saaline kadar komisyon başkanlığına vermeleri gerek
mektedir. 

- Listenin tümüne teklif verme mecburiyeti vardır, (toplam muhammen bedel üzerinden 
indirim şeklinde) 

-Fiyatlara KDV dahil değildir. 21910/1-1 



31 Ağustos 1999 - Sayı: 23802 RESMÎ GAZETE Sayfa: 51 

PERSONEL TAŞIMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden : 
Genel Müdürlüğümüz personelinin mesaiye geliş ve gidişlerini sağlamak amacıyla,hazır

lanan şartname ve ekinde gösterilen güzergahlara tahsis edilecek 4 adat otobüs (en az 40-45 kişi
lik), 7 Adet midibas (en az 20-25 kişilik), ve 32 adet minibüs (en az 14-18 kişilik) türü araçlar ile 
personel taşıma işi Merkez İhale Yönetmeliğinin 35. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile iha
le edilecektir. 

1 - Bu işe ait tahmini bedel 28.535.000.000 - TL.'dir. 
2 - İhale 14/9/1999 Salı günü saat 14.00'de Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (Ulus/An

kara) 9. Kat Toplantı Salonunda yapılacakta-. 
3 - Teklif mektupları en geç 14/9/1999 Salı günü saat 12.30'a kadar Gençlik ve Spor Ge

nel Müdürlüğü 9. Kat 901 nolu odada bulunan Satın Alma ve Malzeme Müdürlüğü İhale Komis
yonu Sekreterliğine makbuz karşılığında verilecektir. 

4 - İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektupları ile birlikte aşağıdaki belgeleri vere
ceklerdir. 

a) Türkiye sınırları içinde ikamet sahibi olduğunu göstermek, 
b) Gerçek veya tüzel kişiler için Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Servis Araçları Odasın

dan 1999 yılı için ilan tarihinden sonraki tarihi taşıyan alınacak belge aslı, 
c) 1997 veya 1998 yılları içinde yada halen yükümlülükleri altında bulunan personel taşı

ma işinde güride en az 500 kişi taşındığına dair en az bir resmi kuruluştan alınacak belge aslı ve
ya noterce tasdikli sureti, 

d) İhaleye katılacak firma yada şahıs adına kayıtlı asgari 1989 model veya daha yukarı mo
del en az 4 otobüs, 5 midibas ve 5 minibüse ait motorlu araç tescil belgelerinin aslı ve teslim edi
len belgelere ait aracın cinsi, modeli, plakası ve taşıma kapasitesini gösterir noter tasdikli dizi lis
tesi olacaktır. 

e) İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilere ait 1999 yılı içinde noterden tasdikli imza sir-
küsü, 

f) İhaleye ortak girişim olarak katılmak isteyenlerin şartname ekindeki (Ek-2) örneğe uy
gun noterce tasdik edilmiş ortak girişim beyannamesi, 

g) Ortak girişim olarak ihaleye katılacaklardan ortak girişim oluşturanların her birisi için 
bu maddenin (a), (b) ve (e) bendinde istenilen belgelerin aslı veya noterden tasdikli sureti, 

h) İhaleye katılan şahsın veya firma adına vekaleten katılanlar için noterden tasdikli veka
letname, 

-1) İhaleye katılan gerçek kişiler veya tüzel kişiler tarafından personel taşıma işine tahsis 
edeceği taşıtların marka, model ve plaka numaralarım gösterir imzalı, kaşeli liste aslı, (Gerektiğin
de bu listede yazılı araçların, marka, model ve diğer bilgileri Trafik Tescil Şubesinden teyit ettiri
lecektir.) 

i) Genel Müdürlüğümüzden alınan şartname ve güzergah listesinin okunup, kabul edildi
ğinin belgelenmesi amacıyla bütün sayfalan kaşelenerek imzalanmış şekilde verilecektir. 

j) Tahmini bedelin %3'ü oranında 856.050.000- TL. geçici teminat verilecektir. Nakit 
olarak Genel Müdürlüğümüz Bütçe Dairesi Başkanlığına yatmlması halinde makbuz aslı, ihale 
mevzuatına uygun olarak tanzim edilmiş, banka teminat mektubu aslı veya hazine bonosu olarak 
verilebilir. 

k) İhaleye katılacak firmalardan şartnamenin 6. maddesinde istenilen belgelerden teklif 
mektubuna konulan belgelerin tamamını gösteren noter tasdikli liste olacaktır. 

5 - İhaleye ait idari ve teknik şartname Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ulus İşhanı A 
Blok Ulus/Ankara 9. Kat 901 nolu odadan ücretsiz olarak temin edilebilir. 

6 - Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp 
yapmamakta serbesttir. 

7 - Postadaki gecikmeler telgraf, fax ve telex ile yapılacak müracaatlar kabul edil
meyecektir. 21908/1-1 
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İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Köy Hizmetleri V. Bölge Müdürlü

ğünden : SİVAS 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. Maddesinin a fıkrasına göre, Kapalı Teklif usu

lü ile aşağıdaki iş ihaleye konulmuştur. 
S.No: 1; İşin Adı ve Yeri: Sivas-Divriği-Duruköy Köyyolu Kop.; İşin Niteliği: Betonarme 

Köprü İnş.; Tahmin Edilen Bedel: 70.000.000.000 - TL.; Geçici Teminat: 2.100.000.000,- TL.; 
İhaleye Katılabilmek İçin Son Müracaat Tarihi: 14/9/1999; İhalenin Tarihi ve Saati: 16/9/1999-
10.00; Yılı İçinde Sari: 2 Yıl. 

1 - Bu ihalede 17 Mart 1998 tarih ve 23289 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan: "Uygun 
bedelin tercihinde kullanılacak kriterler hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanmayacaktır. 

2 - İhale Köy Hizmetleri V. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Odasında yapılacaktır. 
3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar ücretsiz olarak Köy Hizmetleri V. Bölge Müdürlü

ğünde mesai saatleri içinde görülebilir. 
4 - İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine 

Katılma YönelmeJiğine uygun olarak; 
A - "ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tesbiti için yukarıda belirtilen (İhaleye 

katılabilmek için son müracaat tarihi) tarihdeki mesai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru 
dilekçesi ile birlikte: 

a) Başvuruda bulunanların noter tasdikli; Yetki Belgesi, imza sirküleri ve Ticaret ve Sana
yi Odası belgesi vermesi, 

b) İşin keşif bedeli kadar (c) grubundan müteahhitlik karnesini veya Aslını ibraz etmek su
retiyle noter tasdikli suretini 

c) Yapı Araçları Bildirisini, 
d) "Mali Durum Bildirisi"ni ve bunlarla ilgili belgelerini, 
e) Teknik Personel bildirisini, 
f) "Taahhüt durumu bildirisi"ni ve bunlarla ilgili belgelerini, 
g) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgelerini, 
h) 1993-1997 (5 Yıl) yıllarına ait Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair Ver

gi Dairesinden 1999 yılında temin edecekleri belgeyi, 
ı) isteklilerin ortak girişim olması halinde yapı işleri için Kapalı Teklif usulü ihale şartna-

mesındeki örneğe uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan 
ortaklık sözleşmesini, 

i) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı ve borçlu durumda olmaması, 
j) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin işin keşif 

bedelinin % 10'undan az olmaması gerekmektedir. (Teminat kredi mektubu Şube teyidli olacaktır.) 
B - İhaleye katılabilmek için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte; 
a) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini, 
b) Noter tasdikli imza sirkülerini 
c) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini, 
d) Bu iş için işin adı belirtilmek sureliyle Köy Hizmetleri Sivas V. Bölge Müdürlüğüne hi

taben alınmış geçici teminata ait alındı veya Banka teminat mektubunu, 
e) İş yerini gördüklerini belirten idareden alınmış tasdikli belgeyi verecektir. 
5 - İsteklilere ihale tarihinden once ihaleye katılma belgesi verilmeyecek, yeterlik sonucu 

ihale komisyonunca açıklanacak ihaleye katılma belgesi almaya hak kazanamayanların teklif zarf
ları açılmadan iade edilecektir. 

6 - İstekliler teklif mektuplarını yukarıdaki işin belirtilen saatine kadar sıra numaralı alın
dılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına verecektir. 

7 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

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

9 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 21804/1-1 
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İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığından : 
Belediyemize ait 3 adet hizmet binasında yapılacak yenileme, 1 sokakta yapılacak yol in

şaatı işi 2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle ihaleye konulmuştur. 
İşin tahmin edilen bedeli : 25.769.816.849- TL. 
Geçici teminatı 773.094.505 - TL. 
İhalesi Belediyemiz Encümeninde 17/9/1999 Cuma günü, saat 15.00'de yapılacaktır. Şart

name ve ekleri 20.000.000 - TL. (KDV dahil) bedel karşılığında Satın Alma Bürosundan satın alı
nabilir. 

17 Mart 1998 tarih ve 23289 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan uygun bedele ait kriterler 
tebliğine göre; İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için 13/9/1999 Pazartesi günü 
mesai saati sonuna kadar örneğe uygun dilekçe ile Osmangazi Belediye Başkanlığına müracaatla 
dilekçe ekinde örneklerine uygun olarak düzenleyecekleri; 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ndan alınmış (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli 
kadar müteahhitlik karnesini (Aslını ibraz etmek suretiyle örneğini) 

b) 1999 yılında almış oldukları ticaret ve sanayi odası belgesini 
c) İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, 
d) Mali Durum Bildirisi ve belgelerini, 
e) 2886 Sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanını, 
f) 1993-1997 (5 yıl) yıllarına ait Gelir veya Kurumlar Vergileri borcu olmadığına dair Ver

gi Dairesinden 1999 yılında temin edecekleri belgeyi, 
g) Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini, 
h) Yapı araçları taahhütnamesini, 
i) Halen taahhüdündeki İşler Bildirisi ve belgeleri, 
j) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgeleri, 
k) Son 15 yılda yapmış olduğu benzer işler bildirisini, 
1) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri, 
m) Dosya alındı makbuzu (fotokopisi), 
n) İşyeri görme belgesi, 
o) İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartnamede öngörülen diğer belgele

ri (Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde k, i , fıkralarındaki bilgi ve belge
ler aranmaz.) . 

p) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif be
delinin %10 'nundan az olmaması (Banka referans mektubu ile bildirilen nakit ve teminat mektu
bu kredileri ile ilgili Bankanın Genel Müdürlüğüne teyit ettirilecektir.) gerekmektedir. 

Alt sınır puanı 75 puandır. 
İhaleye katılabilmek için ise İhale şartnamesinin 7. Maddesine göre hazırlayacakları tek

liflerine aynı şartnamesinin 8. Maddesi doğrultusunda 17/9/1999 Cuma günü saat 15.00'e kadar 
sıra numaralı alındılar karşılığında Satın Alma Bürosuna vermeleri gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
a) İç zarf, 
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belge*!, 
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, 
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e) Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki örneğine uygun Noter tasdikli ortak 
girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, 

f) Osmangazi Belediyesi adına alınmış (773.094.505,-) TL. tutarında geçici teminata ait 
alındı veya banka teminat mektubu, 

Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce bile olsa dosya 
içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapı
lacak müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
"Uygun Bedel" Tebliğinin 3. Maddesi gereğince isteklilere ihale tarihinden önce ihaleye 

katılma belgesi verilmeyecek. 
Yeterlilik sonucu kazanamayanların teklif zarflan açılmadan iade edilecektir. 
Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul 

edilmeyecektir. 
İlan olunur. . 21916/1-1 

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 
Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Satın Alma Sigorta Müdürlüğünden: 
Kurumumuz Tepecik Eğitim Hastanesi Göz Servisi ihtiyacı ) adet Bilgisayarlı Görme Ala

nı ile 1 adet Speküler Endoteryal Mikroskop (Haag-Streıt tipi komple ünit) Cihazlarının Alım-Sa-
tım İşlemleri Yönetmeliğimizin Fiyat veya Teklif İsteme, bu mümkün olmadığı takdirde Pazarlık 
(İç Alım) ve Dış Alım (54. Madde) Usulü ile satın alınacaktır. 

Sözkonusu ihale, Müdürlüğümüz 2 Nolu Satın Alma Komisyonu Başkanlığında yapılacak 
olup. bu işe ait dosya adı geçen Komisyonda incelenerek şartnameler ve diğer belgeler 5.000.000-
TL. karşılığında temin edilecektir. 

İsteklilerin KDV dahil olarak hazırlayacakları tekliflerini, teklif zarfının üzerine isim ve 
unvanları, ihale makamının adı, ihalenin konusu, ihalenin tarihi ve dosya numarasını da yazmak 
suretiyle 24/9/1999 Cuma günü en geç saat 16.00'ya kadar SSK Etlik Tesisleri Akşemsettin Cad
desi 06170 Yenimahalle-ANKARA adresindeki Müdürlüğümüz Evrak Servisine verecekler veya 
aynı gün ve saatte bulundurulacak şekilde posta ile göndereceklerdir. Postada meydana gelebile
cek gecikmelerden Kurumumuzca sorumluluk kabul edilmeyecektir. 

istekliler teklif zarfının içine; 
1) Teklif Mektubu (Dış alımlarda 5 adet orijinal, 5 adet Türkçe çevirisi), 
2) Şartname Ücreti Makbuzu (Şartname ücreti yatırmayan firmalar ihale dışı bırakılacaktır.), 
3) Toplam teklif bedellerinin % 3 oranında Geçici Teminat; 
A - İç alımlarda banka teminat mektubları KDV'l i fiyat üzerinden süresiz, dış alımlarda 

teklifte yer alan FOB bedel üzerinden süresiz veya temdidi olacaktır. 
B - İhaleye yurt dışından katılan isteklilerce TL.sı cinsinden teminat yatırılmak istenildi

ği takdirde, teminat hesaplanmasında teklifin hazırlandığı günkü T.C. Merkez Bankası Döviz Sa
tış Kuru esas alınacaktır. 

C - Teminatlar mutlaka istekli adına düzenlenecek veya yatırılacaktır. 
D - Tekliflerin alternatifli olması halinde, teminat en pahalı FOB veya KDV' l i fiyat üze

rinden yatırılacaktır. 
4) Garanti Belgesi ve Türkçe Çevirisi (Dış alımlarda orijinal ve mahalli Türk Konsoloslu

ğundan tasdikli), 
5 - Mümessillik Belgesi ve Türkçe Çevirisi (Dış alımlarda), 
6) 1999 yılı Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi, 
7) İmza Sirküleri, 
8) İkametgah Belgesi, 
9) Vekaletname, 
10) Katalog Prospektüs, Servis Klavuzu, Kullanma Talimatı, Devre Şeması vb. belgeleri 

koyacaklar ve teklif ettikleri cihaz, alet ve malzemelerden 1 adet numuneyi tanıtım için hazır bu
lunduracaklardır. 

Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, 
dilediğine yapmakta veya kısmen yapmakta serbestir. 21805/1-1 
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SOĞUTMA GRUPLARI MÜŞTEREK TESİSATI İLE KALORİFER TESİSATI İLE İLGİLİ 
64 K A L E M MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Mersin Üniversitesi Birimleri Döner Sermaye İşletmesi Satın Alma Komisyonu Baş-
kanlığından: 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi "Soğutma Grupları Müşterek Tesisatı ile Ka
lorifer Tesisatı" ile ilgili 64 kalem malzemenin satın alınması işi; Döner Sermayeli Kuruluşlar İha
le Yönetmeliğinin 29. maddesi (a) fıkrası gereği kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

1 - İhale Konusu İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştır
ma ve Uygukma Hastanesi "Soğutma Grupları Müşterek Tesisatı ile Kalorifer Tesisatı" ile ilgili 
64 kalem malzemenin satın alınması işidir. 

- Bu işe ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Mersin Üniversitesi Çiftlik Köyü Kam-
püsündeki Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden 20.000.000,- TL. ücret karşılığı temin edile
bilir. İstenildiğinde 8.00:17.00 saatleri arasında anılan yerde bedelsiz olarak görülebilir. 

-İhale Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Senato Odasında 10/9/1999 Cuma günü saat 
10.00'da kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 

2 - Muhammen Bedeli : 56.861.240.000 - TL. 
3 - Geçici Teminat Miktarı: 1.705.837.200 - TL. (Kanunda öngörülen kıymetler teminat 

olarak kabul edilebilir.) Nakit teminatlar Mersin Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi veznesine 
yatırılacaktır. 

4 - İstenilen Belgeler : Ticaret Odası sicil kaydı (1999 yılı için) ile şartnamede belirtilen 
diğer belgeler. 

5 - Teklif Mektuplarının Verileceği Yer : Teklif mektupları yukarıda belirtilen Yönetmeli
ğin ilgili maddesine göre ihalenin yapılacağı yer alan Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Senato Oda
sındaki Satın Alma Komisyon Başkanlığına ihale saatine kadar verilecektir. Her türlü gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

İlan olunur. . 21917/1-1 
13 K A L E M BİLGİSAYAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 
RİZJL 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olarak, 13 kalem Bilgisayar donanım malzemesi (PC, yazıcı, 
v.s.) teklif alma usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 30.000.000 - TL. bedelle tahsil fişi kar
şılığında temin edilebilir. 

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Satın Alma Dairesi Bşk.hğı - Rize 
b) Çay İşletmeleri Pazarlama Bölge Müdürlüğü Büyükdere - İstanbul 
c) Çay İşletmeleri Pazarlama Bölge Müdürlüğü Elmadağ - Ankara 
d) Çay İşletmeleri Pazarlama Bölge Müdürlüğü, Emek Mah. Anadolu Cad. No: 213/5 Kar

şıyaka - İzmir 
3 - İhaleye katılmak isteyen firmaların şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif 

mektuplarını en-geç 16/9/1999 günü saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Satın 
Alma Dairesi Başkanlığı - Rize adresinde bulunacak şekilde iadeli-taahhütlü olarak göndermeleri 
veya belirtilen tarihe kadar elden vermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 
15.00'te açılacaktır. 

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

5 - Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, 
kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir. 21107/1-1 • 

MEYDAN HİZMETLERİ YAPTIRILACAKTIR 
Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden : 
1999/2000 Kampanya döneminde (kampanya süresi yaklaşık 120 gün) fabrikamızın gün

lük muhtelif meydan hizmetleri (tahmil-tahliye ve taşıma) işi için sürücü ve operatörü ile birlikte 
damperli kamyon ve yükleyici kiralanması işi ihalesi 10/9/1999 Cuma günü saat: 14.00'de fabri
kamızda yapılacaktır. İhaleye iştirak edenlerin ihale tarih ve saatinde fabrikamızda hazır bulunma
ları gerekmektedir. 

İsteklilerin Fabrikamız Ticaret Servisinden 2.000.000 - (İkimilyon ve 00/00) lira karşılı
ğında temin edecekleri şartnamemiz esasları dahilinde düzenliyecekleri kapalı zarf halindeki tek
lif mektuplarını ihale tarih ve saatinden önce fabrikamız Muhaberat Servisine vermeleri duyuru
lur. 

Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmıyacaktır. 
2886 Sayılı Kanuna tabi olmayan teşekkülümüz ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp, yap

mamakta ve dilediğine yapmakta serbesttir. 21343/1-1 
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ŞEHİR VE KÖY ŞEBEKELERİ KÜÇÜK EK TESİS İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 
TED AŞ İğdır Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 
1 - Aşağıda belirtilen 7 grup şehir ve köy şebekeleri küçük ek tesis işleri kapalı zarf usu

lü teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. 
Keşif Bed. Geç. Tem. Dosya Bed. 

Grup No İlin_Adı İhalenin Adı [TLJ (TL.) (TL.) 
99.76.TES/01 İğdır ŞEHİR Küçük Ek Tesisleri 32.000.000.000 1.920.000.009 10.000.000 
99.76.TES/02 İğdır (ARALIK) Orta Köy, 26.000.000.000 1.560 000.000 10.000.000 

Saraçlı Köyleri 
Karakoyunlu İlçesi Gökçeli, 
Koçkıran, Murşitali, Yk Alican Köyleri 
Küçük Ek Tesis İşi. 

99.76.TES/03 İğdır MERKEZ Hakmehmet 25.000.000.000 1.500.000.000 10.000.000 
Hakveyis, Kadıkışlak, Suveren 
Yk. Erhacı Köyleri 
Küçük Ek Tesis İşi. 

99.76.TES/04 İğdır (TUZLUCA) Civanlı, Güllüce, 19.000.000.000 1.140.000.000 6.000.000 
Kamışlı, Kandilli, Üçkaya 
Köyleri Küçük Ek Tesis İşi. 

99.76.TES/05 İğdır Köy Küçük 30.000.000.000 1.800.000.000 10.000.000 
Ek Tesis İşi. 

99.76.TES/06 İğdır Oba Köyü Grp KÖK 5.000.000.000 300.000.000 4.000.000 
3H Donanım ve Fiziki Bağlantı 

99.76.TES/07 İğdır Suveren-Kavaktepe 15.000.000.000 900.000.000 6.000.000 
ENH 31,5 Kv 10 Km. 

2 - İhaleye katılmaya istekli olanlar, ihaleye katılma belgesi alabilmek için gerekli bel
gelerle birlikte 10/9/1999 günü saat 17.00'ye kadar aşağıdaki adrese bir dilekçe ile baş vuracak
lardır. 

3 - İhaleye katılma belgeleri 17/9/1999 tarihinden itibaren bildirilecektir. Bu bildirim il
gililere elden verilebileceği gibi, dilekçedeki adresine posta veya faks ile gönderilecektir. 

4 - İhaleye katılabilmek için ihale dosyası almak mecburidir. İştirakçilerin müteahhitlik 
karnesi A-G-H ve B grubu olacaktır. Karne iş bitirme (Ana ve ek) iş yönetme belgelerinin noter 
onaylı suretleri ile birlikte asılları verilecektir. 

5 - Şartnameler, Evren Paşa Cad. No: 32 Tel: 0 476 227 51 57 Faks: 227 51 59 İĞDIR 
adresinde bulunan TEDAŞ İĞDIR Müessesesi Makina İkmal ve Satın Alma Müdürlüğünden be
deli mukabilinde satın alınacaktır. 

6 - Teklifler en geç 29/9/1999 günü saat 12.00'e kadar yukarıda belirtilen adresteki Mu
haberat servisine verilecektir. Posta, Kargo vs. gibi gecikmeler dikkate alınmaz. Teklifler aynı gün 
saat 14.00'e huzurda açılacaktır. 

7 - Firmalar katılım belgeleri aldıkları tüm işleri teklif verebilecek, ancak en fazla 1 (Bir) 
iş alabilecektir. 

8 - İhale edilen işler 1999 yılında bitirilecek olup kış ayları için herhangi bir talepte bu
lunulmayacaktır. 

9 - Geçici teminat miktarı teklif verilecek en büyük işe yetecek miktarda olacak ve geçi
ci teminat mektubuna teklif verilecek tüm işlerin adlan yazılacak. 

10 - Teşekkülümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yap
mamakta, dilediğine kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir. 21672/1-1 
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SELÇUK ŞUBESİ HİZMET BİNASININ ONARIM VE TADİLATI VE İLÇE, 
İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNDEKİ TRAFO MERKEZLERİNİN 

BİNA ONARIM, BAKIM, BOYA, BADANA VE BENZERİ 
İNŞAAT İŞLERİNİN İHALESİ YAPTIRILACAKTIR 

TEDAŞ İzmir Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 
1 - Aşağıda Grup No.lan yazılı olan 1999 Yılı B.B.Fiyatına göre hazırlanan Keşif Bede

li üzerinden (Tüm malzeme ve işçilik) Yüklenici tarafından yaptırılmak suretiyle Kapalı Zarf Tek
lif Alma Usulü ile ihalesi yaptırılacaktır. 

Keşif Bedeli Şartname Bed. 
İhale Grup No Tesisin Adı İşin Süresi _ J T L J ( I L I 
99-İZMİR-20 İlçe İşi. Müd. Trafo Merkezlerinin Bi

na Onarım Bakım, Boya, Badana ve 
benzeri inşaat işlerinin ihalesi yapıla- 90 Takvim 
çaktır. günü 44.500.000.000 10.000.000 

99-İZMİR-21 Selçuk Şubesi Hizmet Binasının Ona
rım ve Tadilat işi ihalesi yapılacaktır. 30 Takvim 4.325.069.900 4.000.000 

2 - İhaleye girecek Şahıs ve Şirketlerden ön Yeterlilik şartı aranmayacaktır. 
3 - Her grubun Geçici Teminatı Keşif bedelinin % 3 (Yüzde Üç), Kati Teminatı İhale be

delinin % 6 (Yüzde altı) dır. 
4 - Teklif İsteme Şartnamesinin 12 nci maddesine göre; teklifler ihaleye esas keşif bede

li üzerinden isteklinin yapmış olduğu en yüksek indirim oranı dikkate alınarak değerlendirilecek
tir. 

5 - İhaleye girecek Şahıs ve Şirketlerden mali durum bildirisine ek banka referans mek
tubu ihale keşif bedelinin en az % 30'u kadar (Kullanılmamış) olacak, bu % 30'un en az 1/3'ü na
kit referans (Kullanılmamış) olacaktır. 

6 - İhaleye girecek şahıs ve Şirketlerden A-B-G (1/4 oranında)-H Grubu karne olması 
şartı istenecektir. 

7 - İş Bitirme Belgesi yerine devam eden işe istihkak verilmesi halinde bu istihkaka ait 
işin bitirilmiş tutarı en az ihale bedeli kadar olması aranacaktır. 

8 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartname ve İhale Dosyaları 
TEDAŞ İZMİR ELEKTRİK DAĞITIM 
MÜESSESESİ Üniversite Cad. No: 57 
Tlf: 4864350/1575 
Bornova/İZMİR 
adresinden bedeli mukabili alınabilinir. 
9 - Teklifler en geç 10/9/1999 tarih saat 12.00'ye kadar aynı adreste 4. kattaki Satın Al

ma servisine verilmiş olacak ve aynı gün saat 14.00'de İhale ve Satın Alma Komisyonunun huzu
runda açılacaktır. 

10 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ek ve değişikliklerine tabi olma
yıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 

21803/1-1 
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MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
TEDAŞ Uşak Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 
1 - Müessesemizin ihtiyacına binaen aşağıda cins ve miktarları belirtilen elektrik malze

meleri, kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 

Poz. No Malzemenin Cinsi Miktarı 
36020100 Rose Al. İletken 2000 Kg. 
36030230 1x25+1x16+35 mm2 AER Kablo 1000 Mt. 
36030840 3x50+1x16+70 mm2 AER Kablo 1000 Mt. 
415001301 D-80 PİN Deve Boy. İzo Bemir 2000 Ad. 
431001180 AI. A40/A40 Braj. Klemens 500 Ad. 
431401001 ALB A25/BI6 Braj. Klemens 500 Ad. 
431401201 ALB A40/B25 Barj. Klemens 500 Ad. 
48290230 Lente Teli 500 Kg. 
48290160 Lente Klemens Kilidi 150 Ad. 
50010280 250 KVA Do. Har. Dağ. Panosu 2 Ad. 

2 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler Çivril Caddesi'nde bu
lunan hizmet binamızdaki (Tel : 2311661-2) Makina İkmal ve Satın Alma Müdürlüğü'nden 
4.000.000,-TL. (Dörtmilyon) bedelle temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılacaklar tekliflerini en geç 14/9/1999 Salı günü saat 12.00'ye kadar aynı 
adresteki muhaberat servisine vermiş olacaklardır. İhale aynı gün ve aynı yerde saat 14.00'de ya
pılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Bu ihale ile ilgili geçici teminat 300.000.000,-TL. (Üçyüzmilyon)'dir. 
5 - Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine 

kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 21802/1-1 

MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi 

Başkanlığından : 
1 - Aşağıda işin adı, tahmini bedeli, geçici teminatı, şartname bedeli, ihale gün ve saati ya

zılı iş 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile 
ihale edilecektir. 

İhale Miktarı 
S.No İşin Adı Kalem 
I- Beton Laboratuar 

Aletleri 6 
II- Laboratuar Aletleri 17 
III- Kimyevi Madde 

ve Malzemeler 120 

Geçici 
Tahmini Bedeli Teminat 

(TL.) (TL.) 

6.653.045.000 199.591.350 
37.485.000.000 1.124.550.000 

16.023.350.000 480.700.500 

Şartname 
Bedeli İhale 
(TL.) Gün ve Saati 

10.000.000 15/9/1999 14.00 
10.000.000 15/9/1999 15.00 

10.000.000 15/9/1999 16.00 

2 - İhale konusu işlere ait şartname ve ihtiyaç listeleri çalışma saatleri içinde ve Dilekçe 
ile müracaat halinde bedeli karşılığında Daire Başkanlığımızdan alınabilir. (Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Ankara-Eskişehir Karayolu 9. Km. Lodum-
Iu/ANKARA) Posta ile şartname gönderilmez, istenildiği takdirde Dairemizde incelenebilir. 

3 - İhale Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında 
satın alma komisyonu tarafından yapılacaktır. 
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4 - I ve II nolu ihaleler için aşağıda istenilen belgeler teklifle birlikte dış zarf içerisinde 
verilecektir. 

a) Teklif edilecek malzemelerin ihtiyaç listesindeki sıraya göre markası, modeli (serisi) ve 
menşeini belirten beyan yazısı. 

b) Teknik şartnamede istenilen özellikleri gösteren orijinal prospektüs, katalog veya tek
nik dokümanlar. 

5 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. maddesinde aranan belgeler (Aslı veya Noter 
Tasdikli sureti) ile I ve II nolu ihaleler için ilanın 4. maddesinde istenilen belgeleri 37. maddeye 
uygun şekilde hazırlanmış teklif zarfları içinde ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına sıra nu
maralı alındılar karşılığında vermeleri gerekmektedir. 

6 - İhale için postadaki gecikmeler ile telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. İda
re ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 21915/1-1 

Bolvadin'de kurulu bulunan A.A.F. İşletme Müdürlüğünde çalışan müstahak personellere 
verilmek üzere ihtiyacımız olan 14 kalem melbusatlar satın alınacaktır. 

Şartnamesi Afyon İli Bolvadin İlçesi T.M.O. A.A.F. İşletme Müdürlüğünden, Bakanlıklar 
Ankara'da yerleşik T.M.O. Genel Müdürlük Haşhaş ve Alkaloid İşleri Daire Başkanlığından 
1.000.000,-TL. karşılığında temin edilebilir. 

Kapalı zarfla teklif alma usulü ile yapılacak ihalede geçici teminatla birlikte verilecek di
ğer belge ve şartlar şartnamesinde belirtilmiştir.İsteklilerin 16/9/1999 günü saat 14.00'e kadar ka
palı zarf içindeki teklif mektuplarını A.A.F, İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Teleks, telgraf ve telefaxsla verilecek teklifler ile postada vaki gecikmeler kabul edilme
yecektir. 

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 

MUHTELİF GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR 
A.A.F. İşletme Müdürlüğünden : 

BOLVADİN : 

Satın Alınacak Melbusatm 
Adı ve Özellikleri Mitarı 

Muhammen Fiyatı 
KDV Hariç 

(TL.) 
1) Kışlık Gömlek Uzun Kollu Beyaz 
2) Kışlık Pantolon 
3) Meşin Ceket veya Deri Mont 
4) Gocuk 
5) Bot 
6) Lastik Çizme 
7) Kışlık Çorap 
8) Kravat 
9) Yün Eldiven 
10) Garson Elbisesi (Lacivert Kumaştan) 
11) Yağmurluk 
12) Palto 
13) Resmi Elbise Şapkalı 
14) İş Önlüğü Beyaz 

134 Adet 
56 Adet 

8 Adet 
137 Adet 
81 Çift 
74 Çift 

136 Çift 
80 Adet 
96 Çift 

5 Takım 
72 Adet 
41 Adet 
26 Takım 
21 Adet 

20.000.000 
9.000.000 
5.500.000 
2.000.000 

250.000 
500.000 
400.000 

22.000.000 
4.500.000 

22.000.000 
2.000.000 

22.000.000 

2.500.000 
4.500.000 

21851/1-1 
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MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

TED AŞ Çanakkale Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 
1 - Müessesemizin ihtiyacı olan muhtelif elektrik malzemeleri I. ve II. Gruplar halinde ka

palı zarf usulü teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 
I-GRUP: 

Şartname 
Geçici Teminat Bedeli 

Malzeme Kodu Malzemenin Cinsi Miktarı (TL.) (TL.) 

36 030 7804 3x16+16/25 mm2. AER Kablo 1000 mt 
36 030 8004 3x25+16/35 mm2. AER Kablo 1000 mt 110.000.000 4.000.000 
36 030 8404 3x50+16/70 mm2. AER Kablo 1000 mt (KDV Dahil) 
36 030 8604 3x70+16/95 mm2. AER Kablo 1000 mt 

Il-GRUP 
43 510 1701 95 mm2. Bakır Kablo Pabucu 750 Ad 
43 510 1801 120 mm2. Bakır Kablo Pabucu 500 Ad 
43 510 1901 150 mm2. Bakır Kablo Pabucu 250 Ad 
04 190 1201 Kapma 3/0 30 Ad 
26 030 1601 Ölüm Tehlike Levhası Al . Orta Boy 2000 Ad 
04 150 4801 Beton Direk Merdiveni 6 mt. 

(Sürgülü Dayamalı) 20 Tk 400.000.000 
04 150 4881 Beton Direk Merdiveni (4 Parçalı Tk) 25 Tk 
53 510 5001 Armatür Borusu (Uzun) 5000 Ad 6.000.000 
44 230 1001 Fotosel Şalter 750 Ad (KDV Dahil) 
53 580 5601 210W. Sodyum Buharlı Ampul 250 Ad 
44 720 2201 250 W. Civa Buharlı Balast 150 Ad 
44 720 2401 400 W. Civa Buharlı Balast 100 Ad 
26 020 1001 Emniyet Kemeri 50 Ad 
43 300 1202 4,25 mm. Bağ Teli 200 Kg 
26 020 2601 İzoleli Eldiven (A.G) 100 Çift 
26 202 2201 Ayakçık 10 Çift 

2 - İhaleye katılmak isteyen firmalar tekliflerini 15/9/1999 günü saat 14.00'e kadar TE-
DAŞ Çanakkale E.D.M (Atatürk Caddesi Trafo Yolu) adresinde bulunan Muhaberat Servisine ve
receklerdir. Gelen teklifler aynı gün saat 15.00'de alenen açılacaktır. 

3 - Kurumumuzca belirlenen yasaklı firmalar ihalemize katılamazlar. Katılmaları halinde 
geçici teminatları irad kayıt edilecektir. Sözleşme yapmaları halinde sözleşmeleri iptal edilecektir. 

4 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabii olmayıp ihaleyi yapıp yap
mamakta dilediğine kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir. 21912/1-1 
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İŞLETME BAKIM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 
TED AŞ Osmaniye Müessesesinden : 
1 - Müessesemizin İşletme Bakım işlerinde kullanılacak olan Elektrik malzemelerinin sa

tın alınması şartnamesi esasları dahilinde kapalı teklif usulü ile ihale edilerek satın alınacaktır. 

Malzemenin Kodu Malzemenin Cinsi Miktarı 
1- 41080100 N-80 İzalatör 2000 Ad. 
2- 41130110 VHD-35 İzalatör 100 Ad. 
3- 41130160 VKS-35 İzalatör K.D. 100 Ad. 
4- 44480140 63 A.00 Boy NH. Buşon 500 Ad. 
5- 44480170 125 A.00 Boy NH. Buşon 500 Ad. 
6- 44480180 160 A.00 Boy NH.Buşon 500 Ad. 
7- 44540140 63 A. Kofre Sig. Gövdesi 500 Ad. 
8- 44550140 63 A. Kofre Sig. Kapağı 500 Ad. 
9- 44590160 25 A. Kofre Sig. Buşonu 300 Ad. 

10- 44590240 63 A. Kofre Sig. Buşonu 1000 Ad. 
II- 44720200 125 VV.C/B. Balanst 500 Ad. 
12- 48050340 36 KV.10 A.61 cm. Sig. Buşonu 200 Ad. 
13- 48050370 36 KV.16 A.61 cm. Sig. Buşonu 200 Ad. 
14- 48050360 36 KV.25 A.61 cm. Sig. Buşonu 200 Ad. 
15- 49010140 10 Kvar. Kondansatör 50 Ad. 
16- 49010180 20 Kvar. Kondansatör 30 Ad. 

2 - İhaleye katılabilmek için şartname dosyası almak mecburidir. Şartname dosyası Rahi-
mehatun Mah. Dr. Sadık Ahmet Cd. No:6 Osmaniye adresinde bulunan Müessesemiz hizmet bi
nasındaki özel bürodan KDV dahil 4.000.000-TL. bedelle alınabilecektir. 

3 - Teklifler en geç 14/9/1999 günü saat 12.00'ye kadar Müessesemizin aynı adreste bu
lunan hizmet binasındaki evrak kayıt servisine verilecek olup; teklifler aynı gün saat 14.00'de fir
maların huzurunda açılacaktır. 

4 - Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabii olmayıp ihaleyi yapmakta veya 
dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 21806/1-1 

MUHTELİF HURDA MALZEMELER SATILACAKTIR 
TED AŞ Sinop Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 
1 - Aşağıda cins ve miktarı yazılı hurda malzemeler kapalı zarf teklif almak suretiyle sa

tılacaktır. 
2 - İhaleye katılabilmek için şartname almak mecburidir. Şartnameler TEDAŞ Sinop Mü

essese Müdürlüğü Atatürk Cad. Özel İdare İşhanı Kat/l 2610500 (dört hat) adresinden 
4.000.000-TL. karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhale 9/9/1999 tarihinde yapılacak olup, teklifler en geç aynı gün saat 14.00'e kadar 
Müessese Müdürlüğümüz muhaberat servisine verilecektir. Teklifler aynı gün saat 14.30'de ale
nen açılacaktır. 

4 - İhaleye katılabilmek için Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi, Noter tasdikli imza sir
küleri, Yasal ikametgah ve tebligat adresi evraklarım teklifleriyle birlikte verilecektir. 

5 - Bu işin geçici teminatı verilecek olan fiyatın %3'dür. 
6 - Müessese Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi ya

pıp yapmamakta, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 
Satılacak Olan Hurda Malzemeler 

Sıra No Kodu Malzemenin Cinsi Ölçü Miktarı 
1- _990101002 Hurda Demir Kg. 196.500 
2- 995201001 Hurda Beton Direk " 54 
3- 995103001 Hurda Kesici " 1 

21671/1-1 
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CERRAHİ SETİ SATİN ALINACAKTIR 
MSB Dış Tedarik Dairesi Başkanlığından : 
1 - Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı için istek ve özellikleri şartnamelerinde yazılı; 

S.No Malzemenin Cinsi Miktarı 
1. Cerrahi Seti 1 Adet 

2886 sayılı Kanunun 5l/P Maddesine göre satın alınacaktır. 
2 - İhalesi 1 Ekim 1999 günü saat 14.00'de MSB.lığı Dış Tedarik Dairesi Başkanlığında 

yapılacaktır. Şartnameler yurt içinde Ankara, İstanbul ve İzmir İç Tedarik Bölge Başkanlıkların
dan, yurt dışında Washington Silahlı Kuvvetler Ataşeliği, Londra, Paris, Roma, Tokyo, Ottowa Kı
demli Askeri Ataşeliği, Madrit, Budapeşte Askeri Ataşeliği ve Koblenz Türk Askeri İrtibat Heye
ti Başkanlığından dilekçe ve Temsilcilik Belgesi veya Yetki Belgesi karşılığında ücretsiz temin 
edilir. 

3 - Telgraf ve yazı ile yapılan başvurulara cevap verilmeyecektir. 
4 - Usulüne uygun teklifler en geç 1 Ekim 1999 günü saat 10.00'a kadar MSB.lığı Genel 

Sekreterliği Genel Evrak Müdürlüğünde bulundurulacak postadaki gecikmeler dikate alınmayacak 
ve tekliflerde temsilci firma posta kod numarası belirtilecektir. 21918/1-1 • 

RANZA YAPIMI MALZEMESİ SATİN ALINACAKTIR 
Kayseri 2 nci Hava İkmal Bakım Merkezi Satın Alma Komisyon Başkanlığından : 
1 - Aşağıda açıklayıcı bilgileri bulunan malzemelerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

36 ncı Maddesine göre Kapalı teklif usulü ile alımı yapılacaktır. 
2 - Şartnameler, Salın Alma Komisyon Başkanlığından alınabilir/görülebilir. 
3 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tesbitinde serbesttir. 
4 - Şartnamelerin isteklerine uygun faaliyet belgesi, geçici teminat makbuzu veya limit 

dahili banka geçici teminat mektubu ve teklifleri en geç ihale saatinden bir saat önce Komisyon 
Başkanlığına verilecektir. 

Satın Alma Komisyon Başkanlığı. (Tel&Fax : 0-352-2222570) 
S/N : 1; İhalenin Konusu : 12 Kalem Ranza Yapımı Malzemesi; Gün ve Saati.: 13/9/1999 

14.30; Tahmini Bedel : 85.000.000.000,-TL.: G.Temınat: 2.550.000.000,-TL 
21911/1-1 

• 
TEMİZLİK YAPTIRILACAKTIR 

TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından : 
1 - TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğümüz binası ile çevresinin temizlik işi bir yıl süre ile 

işçilik maliyeti hariç malzeme, işletme kân ve diğer giderler üzerinden kapalı zarf eksiltme yön
temine göre yaptırılacaktır. 

2 - İhale 16/9/1999 tarihinde saat 14.00'de Bölgemiz binasında yapılacaktır. 
3 - Bu iş için istenilen belgeler şarınamede belirtilmiş olup, Yer Görme Belgesi Daire Mü

dürlüğünden alınacaktır. İstenilen belgelerin aslı olacak, suret olarak verildiği takdirde Noter tas
dikli olması gerekir. 

4 - Şartnameler mesai saatleri dahilinde KDV Dahil 10.000.000,-TL. bedelle Bölgemiz 
Mali İşler Müdürlüğünden temin edilebilir. Şartname almayanlar ihaleye giremezler. 

5 - Geçici teminat 439.249.882-TL.dir. 
6 - İhaleye iştirak edecekler teklif mektuplarına 260.000,-TL.lik damga pulu yapıştırmak 

şartıyla şartnamede istenilen belgelere haiz kapalı zarflarını ihale gün ve saatine kadar Komisyon 
Başkanlığımıza vermiş veya göndermiş olmaları şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - TCDD 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yap
makta, dilediğine vermekte serbesttir. 21669/1-1 
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İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Tekirdağ İl Daimi Encümeni Başkanlığından : 
1 - İlimiz Malkara İlçesi Trafik Kontrol İstasyonu İkmal İnşaatı işi 2886 sayılı Devlet İha

le Kanunu'nun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur. 
2 - Bu işin ihalesinde 10 Ağustos 1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 

"1999 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler 
Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanacaktır. 

3 - İşin tahmin edilen bedeli 60.000.000.000 - TL.dır. 
4 - İhale 23 Eylül 1999 Perşembe günü saat 14.00'de Tekirdağ Özel İdare Müdürlüğünde

ki İl Daimi Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. 
5 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar İl Özel İdare Müdürlüğü ile Bayındırlık ve İskan 

Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilecektir. 
6 - İsteklilerin "Yapım İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi"ne, "İhale Şart

namesine Ek Özel Şartname"ye, "Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği"ne 
ve 2 nci madde'de adı geçen "Uygun Bedel" Tebliği hükümlerine uygun olarak ; 

A - İhaleye katılmaya yeterli olup, olmadıklarının tesbiti için 13 Eylül 1999 Pazartesi gü
nü mesai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte; 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli ka
dar müteahhitlik karnesini (Aslını ibraz etmek şartıyla noter tasdikli suretini), (Ortak girişimlerde 
pilot ortağın istenilen grupta ve en az bu işin keşif bedeli kadar, özel ortaklarında grubuna bakıl
maksızın bu işin keşif bedelinin en az % 30'u kadar müteahhitlik karnesine sahip olmaları zorun
ludur.) 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, 
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, (Aslının ihraz etmek şartıyla örneğini) 

f) Mali Durum bildirisi ve belgelerini, 
g) Yapı Araçları Taahhütnamesini, 
h) Teknik Personel Taahhütnamesini, 
i) Halen Taahhüdündeki İşler Bildirisi ve belgelerini, 
j) Firmanın Faaliyet Süresi ile ilgili beyanı ve belgelerini, 
k) Son 25 yılda müteahhit olarak 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) İhale konusu işin keşif bedelinin asgari % 10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi ile yi

ne asgari % 10'u kadar kullanılmamış teminat kredisi olması, 
p) İnşaat için Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınacak yer görme belgesi, 
Gerekmektedir. 
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B - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 7 nei maddesine göre hazırlayacak
ları tekliflerini, aynı şartnamenin 8 nci maddesi doğrultusunda 23 Eylül 1999 Perşembe günü sa
at 12.00'ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri ge
rekmektedir. 

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

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

tak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, 
f) Tekirdağ Valiliği Özel İdare Müdürlüğü adına alınmış 1.800.000.000 - TL. tutarında ge

çici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, 
7 - Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; 

dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde 
isteklılerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alın
mayacaktır. 

8 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekale
ten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alın
mayacaktır. 

9 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3 ncü maddesi gereğince, isteklilere daha önceden Yeterlik 
için belge verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan isteklilerin önünde İha
le Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarflan açılma
dan geri verilecektir. 

10 - Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve/veya meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. • 21991/1-1 
SERVİS ARAÇLARİ KİRALANACAKTIR 

Türk T E L E K O M İstanbul Anadolu Yakası Başmüdürlüğünden : 
Başmüdürlüğümüze bağlı; Servisler, TELEKOM Müdürlükleri, Ankesörlü Telefon Mü

dürlüğü, 118 Danışma Amirliği ile Türk TELEKOM Ümraniye Anadepo Müdürlüğü emrinde gö
rev yapmakta olan personelin, ikamet ettikleri semtlerden alınarak çalıştıktan hizmet binalarına 
getirilmesi ve mesai bitiminde hizmet binalarından alınarak ikamet ettikleri semtlere götürülmesi 
amacıyla; 

43 kişilik 10 adet Otobüs, 23 kişilik 13 adet Midibüs, 18 kişilik 13 adet Midibüs, 14 kişi
lik 73 adet Minibüs olmak üzere Toplam (109) adet araç İdari ve Teknik Şartnamesine göre "Ye
terlilik Belgesi" verilmek suretiyle 1 yıl süreyle, kapalı yazılı teklif alma usulü ile kiralanacaktır. 

Bu işe ait İdari ve Teknik Şartname ile Yol Güzergah listeleri Acıbadem Caddesi Bila No. 
Kat: 1 Oda No: 106 Acıbadem/İstanbul adresindeki Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden 
KDV Dahil 34.500.000 - TL. bedelle temin edilebilir. 

1 - Yeterlilik almak için İdari Şartnamenin 3. maddesinde yazılı belgelerle en geç 
17/9/1999 Cuma günü saat 15.00'e kadar müracaat edilecektir. 

2 - Yeterlilik alan firmalara durum 22/9/1999 Çarşamba günü saat 16.00'ya kadar bildiri
lecektir. 

3 - Yeterlilik alan isteklilerin; usulüne uygun olarak hazırlayacakları kapalı yazılı teklifle
rini en geç 24/9/1999 Cuma günü saat 14.00'e kadar Başmüdürlüğümüz Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığında bulundurmaları gerekmekte olup, teklifler aynı tarihte saat 14.30'da yetkililerinde 
iştirak ettiği huzurda açılacaktır. 

4 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamak
ta tekliflerin Şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tesbit ederek dilediği firmaya kısmen veya 
tamamen ihale etmekte serbesttir. 

İlan olunur. 21993/1-1 
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HÎZMET SATIN ALINACAKTIR 
T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Döner Sermaye 

İsletmesi Müdürlüğünden : 
1 - Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli ve % 3 geçici te

minatı belirtilen Hizmetlerin Alımı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin (Bilgisayar
lı tomografi çekim hizmeti, renkli dopplerli genel amaçlı ultrason çekim hizmeti, Otoanalizörler-
Kİtleri 4 grup ve ELISA-Seroloji cihaz ve kitleri)-29/a maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ek
siltme ihalesi yapılacaktır. 

2 - İhale Rektörlüğümüzün 2. Vakıf İşhanındaki ihale salonunda aşağıda belirtilen tarih ve 
saatte yapılacaktır. 

3 - İhaleye ait teknik ve idari şartnameler ile diğer bilgiler mesai saatleri içerisinde Döner 
Sermaye İşletme Müdürlüğünden temin edilebilir. 

4 - İhalenin muhammen bedeli 304.526.400.000- TL. olup geçici teminatı 
9.135.792.000-TL.'dir. 

5 - İhaleye katılmak için istenen ve aranan belgeler. 
a) 1999 yılına ait kanuni ikametgah belgesi 
b) Türkiye'de tebligat için adres belgesi 
c) 1999 yılına ait ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi 
d) 1999 yılı noter tasdikli imza sirküleri 
e) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılmıyor ise isteklilerin adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli 1999 yılına ait imza sirküle
ri vermesi-Türkiye'de şubesi bulunmayan tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki 
Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir. 

f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortak
lık sözleşmesini vermesi, ihale üzerinde kalındığı takdirde Noter Tasdikli ortaklık sözleşmesi ve
rilir. Aynca grubun bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekille
ri vasıtasıyla imzalayacaklardır. 

g) İhaleye ait şartnameler ve her sayfası firma tarafından imzalanmış orijinal idari ve tek
nik şartname. 

h) İdari ve teknik şartnamede belirtilen Diğer Belgeler. 
6 - İstekliler banka teminat mektubu verebilecekleri gibi teminatı nakden Döner Sermaye 

Saymanlığı veznesine ihale saatine kadar yatırabilirler. 
7 - Aşağıda belirtilen ilandaki cihazlardan 1 ve 2. Sıradaki cihazlar için tek tek, 3 ve 4. 

Sıradaki cihazlar için ise ayrı ayrı paket fiyat teklifi verilecektir. 
8 - Teklifler aşağıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar 2. madde belirtilen adresteki iha

le komisyonuna elden teslim edilebilir veya postayla gönderilebilir. Postadaki gecikmeler ile tel
graf veya faksla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

9 - İhale fiyatlarına KDV dahil değlidir. İlan olunur. 
Muh.Bed. Geç.Tem. İhale İhale 

Malzemenin Cinsi Miktarı (TL.) (TL.) Tarihi Saati 
1- Bilgisayarlı 
Tomografi 3000 Adet 110.000.000.000 3.300.000.000 13/9/1999 10.00 
Çekim Hizmeti 
2- Renkli Dopplerli Genel 5000 Adet 30.500.000.000 915.000.000 13/9/1999 10.00 
Amaçlı Ultrason Çekim Hizmeti 
3- Otoanalizörler ve 4 Grup 121.701.000.000 3.651.030.000 13/9/1999 10.00 
Kitleri (Biyokimya, 198.100 test 
Hormon, Kan Sayım, İdrar) 
4- Elisa-Seroloji (nefelometri) 24.552 test 42.325.400.000 1.269.762.000 13/9/1999 10.00 

21999/1-1 
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KURULUŞUMUZ ŞEHİTKAMİL ŞEBEKE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İLE 
SEYİTÖMER TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNDE 
BULUNAN İHTİYAÇ DIŞI VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEMELERİN 

PİYASAYA SATIŞI YAPILACAKTIR 
Türkiye Elektrik Üretim-İletim Anonim ŞjrkeJiGenel Müdürlüğünden : 
- Şehitkamil Şebeke İşletme Grup Müdürlüğü'nde bulunan, 130.000 kg. kullanılmış 

E.N.H teli. (Çeliközlü). 
- Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 'nde bulunan 1.118.102 kg. manganlı De

ğirmen hurdası, 651.910 kg. Hurda demir çelik saç v.s., 21.718 kg. hurda çelik kordlu bant, 18306 
kg. Hurda galvanizli saç., 163 adet Hurda muhtelif oto lastiği, 64.230 kg. Hurda Krom alaşımlı ka
zan ızgarası. 1900 kg. hurda rulman, 850 kg. hurda bronz pirinç talaşı, 120 adet hurda akü, 1.150 
kg. hurda krom paslanmaz, 1290 kg. Hurda çelik flanşh pirinç soğutucu, 100 adet hurda plastik 
baret, 12850 kg. hurda bezli bant, 71 adet hurda yangın tüpü. 44.50 mt. Hurda boru, 3460 kg. hur
da bakır tel, 10.000 kg. hurda kablo. 

Satışın Yapılacağı Yer ve Tarihleri 
- Şehitkamil Şebeke İşletme Grup Müdürlüğü'nde (Gaziantep) bulunan malzemeler 

8/9/1999 (Çarşamba) günü, 
- Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü'nde (Kütahya) bulunan malzemeler 

14/9/1999 (Salı) günü anılan Müdürlüklerde satışa çıkarılacaktır. 
Satış Şartnamesi : 
-TEAŞ Üretim-İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Satış Müdürlüğü 

15. Kat Oda No. 90 İnönü Bulvarı N. 27 Bahçelievler/Ankara, 
- TEAŞ Üretim-İletim A.Ş Genel Müdürlüğü, Ticaret Müdürlüğü, Fatih Yavuz Selim 

Fevzipaşa Cad. No. 179 Fatih/İstanbul, 
- TEAŞ Üretim-İletim A.Ş Genel Müdürlüğü Ticaret Müdürlüğü Gazi Bulvarı 2. Onur İş-

hanı No. 96 Kat.7 Çankaya-İzmir, 
- Adreslerinden ayrıca satış yerimiz ilgililerinden bedelsiz olarak temin edilebilir.-
Kuruluşumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 
Bilgilerinize ilan olunur. 21998/1-1 

BİYOKİMYA LOBARUTUARI OTOANALİZÖRLÜ KİT SATIN ALINACAKTIR 
Adana Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığından : 
S.No: 1; Cinsi: Biyokimya Laboratuarı otoanalizörlü kit: Miktarı: 26 Kalem; Muhammen 

Bedeli: ¡10.600.000.000- TL.; Geçici Teminatı: 3.318.000.000- TL.; İhale Şekli: Kap.Tek.Us.; 
İhale Gün ve Saati: 13/9/1999 Pazartesi saat 9.30'da. 

1 - Adana Devlet Hastanesinin ihtiyacı olan 26 kalem Biyokimya Laboratuarı otoanalizör
lü kil ihtiyacı 84/8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmenliğinin 29. maddesinin 
(a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

2 - ihaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Hastanemiz Döner Sermaye Say
manlığından 2.000.000-TL. karşılığında alınabilir, ücretsiz görülebilir. 

3 - Teklifler listenin tümüne birden muhammen bedelden yüzde kırım olarak verilecektir. 
4 - İhale hastanemiz konsey salonunda yapılacaktır. 
5 - İstekliler tekliflerini 84/8213 sayılı Yönetmenliğin 30 ve 31. maddelerine göre tanzim 

ederek, Ticaret ve Sanayi Odası belgesi (1999 yılında alınmış), Noter tasdikli imza sirküleri, Tür
kiye'de tebligat adresi belgesi, vekaleten katılmıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişilerin 
vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri, geçici teminatına ait belge ile şartnamede belirti
len diğer belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. 

6 -5 . maddede istenilen belgelerin aslı veya noterden tasdikli örnekleri verilecektir. 
7 - Telgraf ve Telefon ile yapılacak müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

21996/1-1 
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CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 
Giresun Devlet Hastanesi Satın Alma Komisyonu Başkanlığından : 
Hastanemizin 1999 yılı Demirbaş Cihaz alımı işi 84/8213 sayılı Döner Sermayeli Kuru

luşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesi gereğince Kapalı teklif usulü ile tesbit edilen tahmini be
del üzerinden indirim yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. 

İhalenin Yeri Giresun Devlet Hastanesi: 1- Bio Karbonatlı Hemodiyaliz Cihazı; Tarih: 
14/9/1999; Saat: 10.30; Miktarı: 7 Ad.; Tahmini Bedel: 36.750.000.000- TL.; Geçici Teminat : 
1.102.500.000-TL. 

İsteklilerden İstenen Belgeler ve Aranan Şartlar Aşağıda 
a) Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi. 
b) Ticaret ve Sanayii Odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir bel

ge vermeleri (1999 yılı içinde alınmış olacaktır) 
c) Noter tasdikli imza sirküleri vermeleri. 
d) Vekaleten katılanlar için noter tasdikli vekaletname vermeleri. 
e) İstenilen geçici teminatı vermeleri. (Banka teminat mektupları bu iş için alınmış olacak

tır.) 
f) İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli (Teminat hariç). 
g) Cihazlar için şartnameye uygunluk belgesi verilecektir. 
Bu belgelerden biri eksik olanlar ihaleye katılamazlar. 
İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde ücretsiz olarak Döner Sermaye Saymanlığında 

görülebilir. Ancak alınacaksa 10.000.000,- TL. ödeyerek temin edilir. 
İstekliler istenilen belgeleri taşıyan zarflarını ihale saatine kadar makbuz karşılığı ihale ko

misyonuna vereceklerdir. 
Telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyeceği gibi posta ve kargo yoluyla yapılan 

müracaatlardaki gecikmelerde dikkate alınmayacaktır. 
Komisyon ihale yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 21995/1-1 

MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
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 dosya numaralarının yanında belirtilen tutar 
karşılığı Ortaklığımız veznesinden alınacak makbuz karşılığında aşağıdaki adresten sağlanabilir. 

Adres 
Türkiye Petrolleri A.O. 
Genel Müdürlüğü 
İkmal Grubu Başkanlığ 1 
Mustafa Kemal Mah. 2 Cadde 
No.86 06520 Söğütözü ANKARA 
Kat : 7 714noluoda 
OUR INQUIRY NO : 73-9ÜRT-13534 
DESCRIPTION Line-Pipe 
DEADLINE 05.10.1999 
PRICE : 500 Dolar 

OUR INQUIRY NO : 61-9TRK-14082/30 
DESCRIPTION Calcium Chloride 
DEADLINE : 21.09.1999 
PRICE : 100 Dolar 
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İŞÇİLERE AİT KIŞLIK GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR 
İsparta Türk T E L E K O M Başmüdürlüğünden : 
1 - Ünitemizce; Ünitemiz ve Ünitemize bağlı Yayla TELEKOM Müdürlüğünde çalışan İş

çilerin kışlık giyim eşyaları ihtiyacı için; 
268 Takım İş Elbisesi Kepli (Mont İmperteks, Pantolon, Gabardin), 

80 Takım Erkek Ceket Pantolon, 
40 Takım Etek, Ceket Bayan (Gabardin), 

133 Adet Parke, 
87 Çift Erkek Ayakkabısı, 
42 Çift Bayan Ayakkabısı, 

275 Çift Bot, 
275 Adet Eldiven (Merzerize), 

80 Adet Deri Avcı yeleği, 
404 Adet Kravat, 
362 Adet Erkek Gömlek, 
42 Adet Bayan Gömlek, 

kapalı yazılı teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
2 - Geniş açıklama İdari ve Teknik Şartname mevcut olup, şartnameler Türk TELEKOM 

Başmüdürlüğü İsparta Malzeme Müdürlüğünden KDV Dahil 5.000.000,-TL. Mukabilinde temin 
edilir. 

3 - İhale 20/9/1999 günü 14.00'de Türk TELEKOM Başmüdürlüğü İsparta ihale salonun
da yapılacak olup, belirtilen saatten sonra gelen teklif mektupları ile postadaki gecikmeler dikka
te alınmayacaktır. 

4 - İş elbiseleri kumaş dahil tüm malzemeler firmaya aittir. 
5 - İhale uhdesinde kalan firma Teknik ve Şartnamede belirtilen beden numaralara göre 

dikimi yapacaktır. 
6 - Ayakkabı, bot için ve elbiseler için ayrı ayn firmalar ihaleye katılabilecektir. 
7 - Ünitemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve istediğine 

vermekte serbesttir. 22002/2-1 

PERSONELE AİT KIŞLIK GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR 
1 - Ünitemizce; Ünitemiz ve Ünitemize bağlı Yayla TELEKOM Müdürlüğünde çalışan 

Personele ait kışlık giyim eşyaları ihtiyacı için; 
165 Adet Takım Elbise, 21 Çift Çizme, 
63 Adet Lacivert Takım Elbise, 34 Çift Bot, 

198 Takım İş Tulumu, 249 Çift Ayakkabı (9 Çifti Bayan), 
91 Adet Meşin Ceket, 68 Adet Gri Gömlek, 
74 Adet Yağmurluk, 33 Adet Siyah Pantolon, 

39 Adet deri Eldiven, 
34 Adet Kravat, 
68 Çift Çorap, 

kapalı yazılı teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
2 - Geniş açıklama İdari ve Teknik Şartname mevcut olup, şartnameler Türk TELEKOM 

Başmüdürlüğü İsparta Malzeme Müdürlüğünden KDV Dahil 5.000.000,-TL. Mukabilinde temin 
edilir. 

3 - İhale 21/9/1999 günü 14.00'de Türk TELEKOM Başmüdürlüğü İsparta ihale salonun
da yapılacak olup, belirtilen saatten sonra gelen teklif mektupları ile postadaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. 

4 - İş elbiseleri kumaş dahil tüm malzemeler firmaya aittir. 
5 - İhale uhdesinde kalan firma Teknik ve Şartnamede belirtilen beden numaralara göre 

dikimi yapacaktır. 
6 - Ayakkabı, bot için ve elbiseler için ayrı ayrı firmalar ihaleye katılabilecektir. 
7 - Ünitemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve istediğine 

vermekte serbesttir. 22001/2-1 

21 Adet İş Önlüğü, 
Adet Palto, 

18 Adet Kaşkol, 
Adet Hemşire Üniforması, 
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ELEKTRİK TESİS İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 
TEDAŞ Niğde Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 
1 - TEDAŞ 1999 Tüm Yıl Geçerli Birim Fiyatlarına göre keşifleri aşağıda belirtilen işler 

kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle ihaleye çıkartılmıştır. 
Dosya Bedeli 

Keşif Bedeli Geçici Teminatı (KDV Dahil) 
Grup No Proje Adı ve Karakteristiği (TL.) (TL.) (TL.) 
99.51.01 Niğde Merkez Değirmenli Kasabası 

Fesh Sonrası Kalan AG-OG Elektrik 
Tevsii Şebekesi 73.500.000.000 3.675.000.000 20.000.000 

99.51.02 Niğde Merkez-Ovacık-Kiledere 
Gölcük-İnli Sulama ENH'larının 
Sadece Tel Çekim İşleri 30 KV. 
3xAWG20,5Km. 16.430.978.550 821.548.927 6.000.000 

2 - İhaleye katılabilmek için Ön Yeterlik değerlendirilmesi yapılacağından, İsteklilerin en 
geç 9/9/1999 günü saat 17.00'ye kadar Teklif İsteme Şartnamesinde istenilen bilgi ve belgeleri 
Müessesemiz Muhaberat Servisine vermeleri gerekmektedir. İş Bitirme, İş Denetleme veya Yönet
me Belgeleri, Devam Eden İşe Ait İstihak ile Müteahhitlik Karnesinin noter onaylı suretlerinin ya
nında asılları da verilecektir. Yeterli bulunan İsteklilere 13/9/1999 tarihinden itibaren İhaleye Ka
tılma Belgesi verilecektir. 

3 - Katılma Belgesi olan İsteklilerin ihaleye katılabilmek için Şartname Dosyası alması 
zorunludur. Şartname Dosyalan; TEDAŞ Niğde Elektrik Dağıtım Müessesesi Bor Yolu Üzeri 2. 
Km. (Tel : 2323580) NİĞDE adresinden bedelleri mukabilinde temin edilebilir. 

4 - Teklifler en geç 20/9/1999 günü saat 14.00'e kadar Müessesemiz Muhaberat Servisi
ne verilmiş olacaktır. Teklifler aynı gün saat 14.30'da katılan İstekliler huzurunda alenen açılacak
tır. 

5 - TEDAŞ tarafından yasaklanan firmalar ihaleye katılamazlar. Katılmaları halinde bu
lunduğu aşamadaki teminatları irad kaydedilecektir. 

6 - Teşekkülümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapma
makta ya da dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 22003/1/2-1 

RMU SAÇ TRAFO KÖŞKÜ SATIN ALINACAKTIR 
1 - Müessesemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme kapalı zarf 

usulü teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 
Dosya Bedeli 
(KDV Dahil) 

Malzeme Kodu Malzeme Cinsi Miktarı (TL.) 
50290160-1 15 K V RMU Saç Trafo Köşkü 1 Ad. 4.000.000 

(1 giriş, 1 çıkış, 1 ad. 400 KVA Trafo Fiderli) 

2 - İstekliler teklif bedelinin %3'ünden az olmamak üzere Geçici Teminat vereceklerdir. 
3 - İhaleye katılabilmek için Şartname Dosyası almak zorunludur. Şartnameler; TEDAŞ 

Niğde Elektrik Dağıtım Müessesesi Bor Yolu Üzeri 2. Km. (Tel: 2323580) NİĞDE adresinden be
deli karşılığında temin edilebilir. 

4 - Teklifler en geç 14/9/1999 günü saat 14.00'e kadar yukarıdaki adreste bulunan Muha
berat Servisine verilmiş olacaktır. Teklifler aynı gün saat 14.30'da hazır bulunan İstekliler huzu
runda alenen açılacaktır. 

5 - TEDAŞ tarafından yasaklanan firmalar ihaleye katılamazlar. Katılmaları halinde bu
lunduğu aşamadaki teminatları irad kaydedilecektir. 

6 - Teşekkülümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yap
mamakta ya da dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 22003/2/2-1 
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ELEKTRİK DAĞITIM HATLARI TESİS ETTİRİLECEKTİR 
TEDAŞ Genel Müdürlüğünden : 
1 - Aşağıda illeri ve ihale dosyasında karakteristikleri ile takribi uzunlukları belirtilen E.N. 

Hatları, Km.rik götürü bedel esasına göre şartnameleri gereği komple malzemeli olarak kapalı zarf 
teklif almak suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

KM.RİK GÖTÜRÜ BEDEL ESASINA GÖRE İHALE EDİLECEK E.N.HATLARI 
Geçici Teminatı 

KDV Dahil Dosya Bedeli 
İhale Grup No Hattın İli (TL.) (TL.) 

DAPT.D.99/1-1 Ağrı 28.150.000.000 100.000.000 
99/1-2 Gaziantep 11.950.000.000 80.000.000 
99/1-3 Gaziantep 11.150.000.000 80.000.000 
99/1-4 Kilis 10.750.000.000 80.000.000 
99/1-5 Gaziantep 10.500.000.000 80.000.000 
99/1-6 Siirt 3.750.000.000 20.000.000 

2 - Tüm gruplar için katılma belgesi talepleri 6/9/1999 günü saat 17.00'a kadar TEDAŞ 
Genel Müdürlüğü DAPT Dairesi Başkanlığı İsmet İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA 
adresinde Kat:6 06077 No'lu odadaki Evrak Servisine (Evraklar mühürlenmiş kapalı zarf içinde 
olacak şekilde) dilekçe ile yapılacak olup, katılma belgeleri 13/9/1999 gününden itibaren verilme
ye başlanacaktır. 

3 - 1998 yılında oluşturulan ve 24-26/5/1999 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla
rımıza istinaden genişletilen ve güncelleştirilen Firma Repertuvan'nda yer alan firmalardan yeni 
yeterlilik tanıtım dosyası istenilmeyecek olup, bu firmalar sadece değişen belge ve bilgileri vere
rek yeterlilik talebinde bulunacaklardır. 

4 - Firmalar, E. N. Hattı tesis işlerinin tamamı için yeterlilik talebinde bulunabilecek, ka
tılma belgesi aldıkları tüm işlere teklif verebilecek ancak en fazla bir iş alabileceklerdir. 

5 - İhaleye katılmak isteyen firmalardan, Firma Repertuvarında bulunmayanlar Teklif İs
teme Şartnamesi'nde yazılı bilgi ve belgeleri, tam ve eksiksiz olarak "Ömek Formlar"a göre dol
durarak vereceklerdir. Yeterlilik alan firmalar Firma Repertuvar listesine dahil edilecektir. 

6 - Firmalar, yeterlilik aldıkları işlere ilişkin tekliflerini her iş için ayrı ayn yazacak ve tek 
bir zarfın içine koyup kapalı olarak vereceklerdir. 

7 - İşlerde verilecek geçici teminat miktarı, teklif verilecek en büyük bir işe yetecek mik
tarda olacak ve geçici teminat mektubuna, teklif verilecek tüm grupların adlan yazılacaktır. 

8 - Verilen geçerli tekliflerin değerlendirmesi, Teklif İsteme Şartnamesi hükümleri doğrul
tusunda yapılacaktır. 

9 - İhaleye iştirak için, ihale evrakının satın alınması zorunlu olup, ihale evrakı satışları
na katılma belgesi verildikten sonra başlanacaktır. 

10 - Örnek ihale dosyası yukarıda 2. maddede belirtilen adresteki 06086 nolu odada gö
rülebilecek ve bedeli karşılığında satın alınacaktır. 

11 - Teklifler en geç 22/9/1999 tarihinde saat 12.00'ye kadar TEDAŞ Genel Müdürlüğü 
Ticaret Dairesi Başkanlığı ismet İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA adresindeki 
Kat:4/4003 No'lu Odadaki Muhaberat servisine verilecektir. Teklifler, aynı günde saat 14.00'de 
Satın Alma ve İhale Komisyonunda alenen açılacaktır. 

12 - Teşekkülümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabii olmayıp, ihaleyi yapıp yap
mamakta ve işi dilediğine verip vermemekte serbesttir. 22004/2-1 
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KORUYUCU GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR 
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Van Başmüdürlüğünden : 
Ünitemizde görevli güvenlik personeli, şoför, hizmetli personel ile ambar personeline 

1999-2000 yılı kış sezonu için Maliye Bakanlığınca yayınlanan Memurlara Yapılacak Giyecek 
Yardımı Yönetmeliğinin 11. maddesi giyim eşyaları birim fiyat listesi limitleri dahilinde kalınarak 
toplam 104 (yüzdört) adet takım elbise, 240 (ikiyüzkırk) adet kışlık gömlek 187 (yüzseksenyedi) 
çift bot, 37 (otuzyedi) adet kep, 12 (oniki) adet deri mont, 120 (yüzyirmi) çift lastik çizme, 40 
(kırk; adet palto, 170 (yüzyetmiş) çift deri eldiven, 53 (elliüç) adet atkı, 120 (yüzyirmi) adet kış
lık pantolon, 240 (ikiyüzkırk) adet Kravat, 53 (elliüçj adet tulum ve 56 (ellialtı) adet yağmurluk 
satın alınacaktır. 

1 - İhale 22/9/1999 günü saat 14.30'da Başmüdürlüğümüz binasında kapalı yazılı teklif 
almak suretiyle yapılacaktır. 

2 - İhalenin muhammen bedeli 6.750.075.000,- (Altımüyaryediyüzellimiiyonyetmişbeş-
bin) TL.dir. 

3 - İhalenin geçici teminatı 203.000.000 - (İkiyüzüçmilyon) TL.dir. 
4 - İhale ile ilgili genel şartnamelerin 4.000.000 - (Dörtmilyon) TL. karşılığında ünitemiz 

Muhasebe Müdürlüğü veznesinden temin edilmesi gerekmektedir. 
5 - İlimiz dışından ihaleye katılacakların şartname bedelini Ziraat Bankasındaki Van Türk 

TELEKOM A.Ş. 304260-917-9 no.lu hesabına yatırarak buna ait dekontunu 0432 555 12 28 no.lu 
ünitemiz faksına bildirmeleri halinde adreslerine gönderilebilinecektir. 

6 - İhaleye katılacakların, satın alınacak giyim eşya numuneleriyle birlikte ihale gün ve 
saatinde komisyonumuzda hazır olmaları gerekmektedir. 

7 - İhale geçici teminatını nakit olarak vereceklerin en geç 22/9/1999 günü saat 12.00'ye 
kadar ünitemiz Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılması gerekmektedir. 

8 - İhaleye katılacakların İhale Kanununa uygun olaTak düzenlenecek ve üzerine "Kışlık 
Giyim Eşya İhalesine Aittir." ibaresi yazılıp kapalı yazılı teklif zarflarını en geç 22/9/1999 günü 
saat 14.15'e kadar İhale Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. Belirtilen gün ve saat
ten sonra getirilecek veya gönderilecek teklif mektupları dikkate alınmayacağı gibi, posta yoluyla 
gönderilecek tekliflerin olabilecek gecikmelerinden şirketimiz sorumlu değildir. 

9 - İsteklilerin ihale ile ilgili daha geniş bilgiyi ünitemiz Malzeme Müdürlüğünden şahsen 
veya 0 432 555 12 50 ile 555 12 52 no.lu telefonlarından edinebilirler. 

İlan olunur. # 21675/2-1 

ARAÇ VE ELEMAN KİRALANACAKTIR 
istanbul Anadolu Yakası Posta İşletmesi Başmüdürlüğünden : 
2 - Başmüdürlüğümüze bağlı Sultanbeyli P.İ Merkezi bünyesinde Tekel dışı posta madde

lerinin taşınıp dağıtımı işi şoförlü bir araç ve yedi yardımcı elemanla 1 yıl süreli olarak İdari ve 
Teknik şartnamesine göre kapalı teklif mektubu alınmak suretiyle ihale edilecektir. 

2 - Bu işe ait ihale 20/9/1999 Pazartesi günü saat 15.00 de Başmüdürlüğümüz Alım-Sa-
tım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Yeterlilik belgesi alacakların son müracaat tarihi 17/9/1999 Cuma günü mesai saati so-
liu 17.00 ye kadar olup, gerekli belgelerle birlikte Yeterlilik Komisyonu Başkanlığına başvurma
ları gerekmektedir. 

4 - Geçici teminatı şartnamesine göre alınacaktır. Bu işe ait şartnameler iş günleri mesai 
saatleri dahilinde Anadolu Yakası Posta İşletmesi Başmüdürlüğü-Malzeme Müdürlüğünden ücre
ti mukabili temin edilebilecektir. 

5 - Vaki olacak gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
6 - Yeterlilik belgesi alıp ihaleye iştirak etmek isteyenlerin usulüne göre tanzim edecekle

ri kapalı yazılı teklif mektuplarını ihale günü saat 14.30'a kadar İhale Komisyonu Başkanlığına 
makbuz karşılığı vermeleri gerekmektedir. 

7 - İşletmemiz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi değildir. 21852/2-1 
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BAKİM ONARIM İŞLERİ YAPILACAKTIR 
TED AŞ Van Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 
1 - Müessesemizce 1999 yılı birim fiyatlarına göre kısmi malzemeli olarak aşağıda takri

bi keşif bedeli, grup numarası ve yerleşim yerleri belirtilen işler kapalı teklif olmak suretiyle iha
le edilecektir. 

KDV Dahil 
Yaklaşık Keş.Bed. Geç.Tem. İşin Dos.Bed. 

Sıra Gr No İşin Adı (TL.) (TL.) Süresi (TL.) 

1-99-65 İş-1 Erciş (Hara, Uncular, 23.000.000.000 1.150.000.000 60 Gün 20.000.000 
Ortayayla, Gümüşoluk, Koçpınar. Takvim 
Bozkaya, Pınarlı, Kasımbağı Gr) günü 

2 - 99-65-İŞ-2 Erciş (Kozluca, 23.000.000.000 1.150.000.000 60 Gün 20.000.000 
Çatakdibi, Gözeler, Haydarbey, Takvim 
Pay, Koçköprü Gr.) günü 

2 - İhale konusu grupları için iştirak belgesi aranacaktır. Ana iş bitimi ve ek iş bitirme bel
geleri bakım onarım işlerine ait olma şartı aranacaktır. İştirak belgesi almak isteyenler en geç 
8/9/1999 günü saat 17.00'ye kadar aşağıdaki adrese teklif isteme şartnamesinde istenen belgeler
le birlikte müracaat edilecektir. İhaleye katılma beigeleri 9/9/1999 tarihinden itibaren verilecektir. 

3 - İhaleye katılmak için ihale dosyasını almak mecburidir. Van E.D. Müessesesi İpekyo-
lu üzeri Van adresinden bedeli mukabilinde İhale ve Satın Alma Servisinden temin edilecektir. 

4-Teklifler en geç 10/9/1999 gün saat 12.00 kadar Müessesemiz Muhaberat Servisine ve
rilecektir. Teklifler aynı gün saat 12.00 de Müessesemiz İhale Komisyonunca hazır bulunan istek
lilerin huzurunda açılacaktır. 

5 - Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp ihaleye katılma belgesi verip verme
mekte ihaleyi yapıp yapmamakta yada dilediğine vermekte serbesttir. 21843/2-2 

ENERJİ NAKİL HATTI GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
1 - Aşağıda adı, keşif bedeli Geçici Teminatı ve süresi belirtilen E.N.H. güzergah değişik

liği işi ihaleten yaptırılacaktır. 
Grup No: 99-65-P-l; İşin Adı : Saray-Kapıköy ENH. Güzergah değişikliği.; Keşif Bedeli: 

14.891.009.000 - TL.; Geçici Teminatı: 745.000.000 - TL.; Dosya Bedeli: 6.000.000 - TL.; İşin 
Süresi : 50 Tak.Gün. 

2 - İhaleye katılmak için şartname dosyası almak mecburi olup, ihale dosyaları TEDAŞ 
Van EDM. İpek yolu üzeri - Van adresindeki Satın Alma Servisinden bedeli mukabilinde temin 
edilecektir. 

3 - İhaleye katılmak için katılma belgesi şartı aranacaktır. Katılma belgesi şartı için müra
caatlar 13/9/1999 günü saat 17.00'ye kadar yapılacaktır. Katılma belgeleri 15/9/1999 günü saat 
14.00'ten itibaren Müessesemiz Muhaberat servisinden elden alınacaktır. 

4-Teklifler 16/9/1999 gün saat 12.00'ye kadar Müessesemiz Muhaberat Servisine elden 
verilecektir. Teklifler aynı gün saat 14.00'te iştirakçiler huzurunda açılacaktır. 

5 - Müessesemiz 2886'sayılı İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta di
lediğine kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir. 21842/2-2 
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KÖMÜR KIRMA, ELEME, YIKAMA VE HOMOJENİZASYON TESİSİ 
KURDURULARAK İŞLETTİRÎLECEKTİR 

Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : 
1 - Şirketimize bağlı Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğüne "Kömür kırma, ele

me, yıkama ve homojenizasyon" tesisi kurdurularak, 1 yılı deneme çalışması olmak üzere 2 yıl sü
re ile işlettirilmesi işi, kapalı zarf usulü ile teklif almak sureti ile ihale edilecektir. 

2 - İhaleye katılmak için şartname satın almak zorunludur. Şartnameler; 
TEAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27 Kat: 15 Oda No: 

15078 Tel: 2126900/2095 Bahçelievler/Ankara adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde (KDV 
dahil) 300.000.000 - TL. karşılığında alınabilir. (Dosya No: 30-TOR/99076) 

3 - Tekliflerin en geç 21/10/1999 Perşembe günü saat 12.00'ye kadar Ticaret Dairesi Baş
kanlığı İnönü Bulvarı No: 27 Kat: 15 15086 no.lu odadaki muhaberat servisine verilmesi gerek
mektedir. 

4-Teklifler aynı gün saat 14.00'de TEAŞ Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No: 27 A Blok 
Zemin Kat Bahçelievler/Ankara adresinde alenen açılacaktır. 

5 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma
makta, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 21545/2-2 

FOTOSPEKTROMETRE SATIN ALINACAKTIR 
Adapazarı 1010. Ordudonatıtn Ana Tamir Fabrikası Satın Alma Komisyon Başkan-

lığından : 
1 - 1010.Ord.Ana Tam.Fb.Md.lüğü için aşağıda cinsi, miktarı, tahmini tutarı, geçici temi

natı, ihale gün ve saati yazılı ikmal maddeleri, 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince Kapa
lı Teklif Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Buna ait şartnameler ve ekleri Ankara-İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlıklarında ve 
1010. Ord.Ana Tamir Fabrika Satın Alma Komisyon Başkanlığında çalışma saatleri içinde ücret
siz görülebilir. 

3 - İstekliler teklif mektuplarını ihale saatine kadar elden veya posta ile Satın Alma Ko
misyon Başkanlığında bulunduracaktır, postadaki vaki gecikmeler, telefon ve telgrafla olan müra
caatlar kabul edilmez. 

4 - İhale 1010. Ordudonatım Ana Tamir Fabrika Satın Alma Komisyon Başkanlığı binası 
ihale komisyon odasında yapılacaktır. 

İhaleye girebilme şartları 
a) Kanuni ikametgahı olması ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi. 
b) Mensubu oldukları Ticaret-Sanayi Odası/Esnaf ve Sanatkarlar Demeği siciline kayıtlı 

olduğunu gösteren belge (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olması gerekir.) 
c) Gerekli nitelik ve yeterliliğe haiz bulunmak (İsteklilerin 2886 sayılı kanun ile şartname 

ve eklerine istenilen nitelik ve yeterliliğe haiz bulunmaları ve istenilen belgeleri temin etmeleri ge
rekmektedir.) 

d) Noter tasdikli imza sirküleri ile vekaleten ihaleye katılmıyor ise istekli adına teklifte bu
lunacakların vekaletnameleri, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri (İhale yılı için
de geçerli olacak.) 

e) Ayrıca şartnamede yazılı diğer hususlar ve belgeler. 
Cinsi: Fotospektrometre; Miktarı: 1 Ad.; Tahmini Tutarı: 70.000.000.000- TL.; Geçici 

Teminat: 2.100.000.000 - TL.; İhale Gün ve Saati: 6/9/1999-11.30. 20243/2-2 

http://1010.Ord.Ana
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KALSİYUM STEARAT, KOBALT ASETAT, NIKK'SO SUNDSTRAND MARKA POMPA 
YEDEK PARÇALARI, DCS (DISTRIBUTED CONTROL SİSTEM) YEDEK PARÇALARI, 

ON-LINE MFR (MELT FLOW RATIO) TEST CİHAZI. BİLGİSAYARLI KONTROL 
SİSTEMİ VE NEM ANALIZÖRÜ SATIN ALINACAKTIR 

PETKİM Petrokimya Holding Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Aliağa Petrokimya 
Kompleksinden : 

1 - Aliağa Petrokimya Kompleksinde bulunan; 
- PP ve YYPE Fabrikaları ihtiyacı 134.000 Kg Kalsiyum Stearat 99-A5-0454 No'lu dos

ya kapsamında son teklif verme tarihi 15/9/1999 Saaı 13.30 (Teklifler aym'gün Saat 14.30'da hu
zurda açılacaktır.) 

- PTA Fabrikası ihtiyacı 4 x 11.000 Kg Kobalt Asetat 99-A1-0064 No'lu dosya kapsamın
da son teklif verme larıbı 22/9/1999 Saat 13.30 (Teklifler aynı gün Saat 14.30'da huzurda açıla
caktır.) 

- Aromatıkler Fabrikası ihtiyacı 8 Kalem Nıkkıso Sundstrand Marka Pompa Yedek Parça
sı 99-B-0258 No'lu dosya kapsamında son teklif verme tarihi 15/9/1999 Saat 13.30 (Teklifler ay
nı gün Saat 14.30'da huzurda açılacaktır.) 

- VCM Fabrikası ihtiyacı 13 Kalem DCS (Bilgisayar Destekli Kontrol Sistemi) Yedek 
Parçaları 99-D-0283 No'lu dosya kapsamında son teklif verme tarihi 22/9/1999 Saat 13.30 (Tek
lifler aynı gun Saat 14.30'da huzurda açılacaktır.) 

- Fabrikalar ve İnşaat Proje Müdürlüğü ihtiyacı 1 Set On-Lıne MFR (Melt Flow Ratio) 
Test Cihazı 99-CI-0268 No'lu dosya kapsamında son teklif verme tarihi 6/10/1999 Saat 13.30 
(Teklifler aynı gun Saat 14.30'da huzurda açılacaktır.) 

- YYPE Fabrikası ihtiyacı 1 Set DCS (Bilgisayarlı Kontrol Sistemi) 99-C1-0269 No'lu 
dosya kapsamında son teklif verme tarihi 6/10/1999 Saat 13.30 (Teklifler aynı gün Saat 14.30'da 
huzurda açılacaktır.) 

- Etilen Fabrikası ihtiyacı 2 Adet Nem Analızörü 99-C2-0229 No'lu dosya kapsamında 
son teklif verme tarihi 22/9/1999 Saat 13.30 (Teklifler aynı gün Saat 14.30'da huzurda açılacak
tır.) 

olarak kapalı zarf usulü ihale yöntemiyle yurt dışından satın alınacaktır. 
2 - Bu alımlara ait şartnameler Aliağa Petrokimya Kompleksi Dış Alım Müdürlüğü ve 

Ankara, İzmir, İstanbul Büro Müdürlüklerimizden bedelsiz olarak temin edilebilecektir. 
3 - Teklifler şartnamelerine uygun olarak son teklif verme günü ve saatine kadar Muhabe

rat servisimize 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. 
21907/2-2 

HAVALANDIRMA (PÖRÇ) FANI SATIN ALINACAKTIR 
1 - Aliağa Petrokimya Kompleksinde bulunan; 
- AYPE Fabrikası ihtiyacı 6 Adet Havalandırma (Pörç) Fanı 99-C2-0230 no'lu dosya kap

samında, son teklif verme tarihi 22/9/1999 
olarak kapalı zarf usulü ihale yöntemi ile satın alınacaktır. 
2 - Bu alıma ait şartname Aliağa Petrokimya Kompleksi Dış Alım Müdürlüğü ve Ankara, 

İstanbul, İzmir Büro Müdürlüklerimizden bedelsiz olarak temin edilebilecektir. 
3 - Teklifler şartnamesine uygun olarak son teklif verme günü saat 13.30'a kadar Muha

berat Servisimize ulaşmış olacaktır. Teklifler aynı gün saat 14.30'da huzurda açılacaktır. 
4 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Alım konusu mal ve hiz

metleri alıp almamakta, dilediğinden kısmen veya tamamen almakta serbesttir. 
21906/2-2 
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MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 

ZONGULDAK 
1 - Kurumumuz ihtiyacı olarak muhtelif malzemeler yaptınlacak/satın alınacaktır. 
2 - Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak ihalenin en son gün 

saati aşağıda gösterilmiştir. 

Dosya No Malzemenin Cinsi 
9910098 Çelik Granül Bilya 
9910120 12 Kalem Sert Metal Uç 
9910121 5 Kalem Ocak Araba Yedeği 
1 - TOA Segmanı (100x3 DİN 472) 
2 - 5TOA Segmanı (155x4 DİN 472) 
3 - 5TOA Tampon Yayı (B. E-170-C-7) 
4 - 5TOA Gerdirme Yayı (E-170-F-2) 
5 - 5TOA Makası (E-170-D/4) 

Miktarı 

500 Kg. 

280 Ad 
160 Ad 
100 Ad 
350 Ad 
730 Ad 

Iha. Tarihi 
15/9/1999 
14/9/1999 
13/9/1999 

Saati 
15.00 
15.00 
15.00 

Şartname 
Bedeli 
(TL.) 

2.000.000 
2.000.000 
2.000.000 

3 - Teklif zarflan ihale günü saat 14.00'e kadar Zonguldak'ta Kurumumuz Muhaberat 
Mevzuat ve Muamelat Şube Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 

4 - İhaleye katılmak isteyen firmalann ihale şartnamesi 6. Mad.de yer alan belgeleri tek
lif zarflarına koymalan gereklidir. Eksik belgeli teklifler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacak
tır. 

5 - Teklif zarflan ihalenin yapılacağı gün ve saat 15.00'de Zonguldak'ta Kurumumuz Sa
tın Alma Dairesi Başkanlığında açılacaktır. 

6 - Postada vaki gecikmeler, telgraf, teleks ve faks ile yapılan teklifler dikkate alınmaz. 
7 - Şartnameler Zonguldak'ta Kurumumuz Satın Alma Dairesi Başkanlığından, Anka

ra'da TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cad. 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/Ankara adresinden ücreti 
mukabili temin edilebilir. 

8 - Kurumumuz 2886 nolu kanuna tabii değildir, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen ve
ya dilediğine yapmakta serbesttir. 21571/2-2 

TEMİZLİK İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Türk TELEKOM Telekart Müdürlüğünden : 
1 - Müdürlüğümüzün hizmet binası ile açık alanlanmızm temizlik işi 2 yıl süreyle idari 

ve teknik şartname esaslanna uygun olarak yaptınlacaktır. 
2 - İhale kapalı yazılı teklif almak suretiyle gerçekleştirilecektir. 
3 - Bu işe ait şartname "Macunköy Organize Sanayi Bölgesi Yenimahalle-Ankara" 

adresinde bulunan Müdürlüğümüz Muhasebe Amirliğinden KDV. hariç 5.000.000.-TL. karşılığı 
temin edilebilir. 

4 - İhale, 22/9/1999 Çarşamba günü saat 15.00'de Müdürlüğümüzde yapılacaktır. İstekli 
firmaların, tekliflerini en geç aynı gün saat 14.00'de kadar Müdürlüğümüz Personel ve İdari İşler 
Amirliğine teslim etmeleri gerekmektedir. 

5 - İlgilenen firmalann, 10/9/1999 Cuma günü mesai sonuna kadar ihale için yeterlik bel
gesi almak üzere Müdürlüğümüze yazılı olarak müracaatta bulunmaları gerekmektedir. 

6 - Geciken teklifler kabul edilmez. 
7 - İdaremiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 
Bilgi için Tel : 0 312 555 59 85 21668/2-2 

http://Mad.de
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MUHTELİF MALZEME SATİN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 
1 - Kurumumuz ihtiyacı olarak muhtelif malzeme satın alınacaktır. 

2 - Şartnamelerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak ihalelerin en son 
gün ve saatleri aşağıda gösterilmiştir. 

Malzemenin Cinsi: Muhtelif rondel ve segman; Miktarı: 17 Kalem; Dosya No: 9920091; 
Tarih: 15/9/1999; Saat: 15.00; Şartname Bedeli: 2.000.000-TL. 

3-Teklif zarfları ihale günü saat 14.00'e kadar Zonguldak'ta Kurumumuz Muhaberat 
Mevzuat ve Muamelat Şube Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 

4 - İhaleye katılmak isteyen firmaların ihale şartnamesi 6. maddesinde yer alan belgeleri 
teklif zarflarına koymaları gereklidir. Eksik belgeli teklifler kesinlikle değerlendirmeye alınmaya
caktır. 

5 - Teklif zarflan ihalenin yapılacağı gün ve saat 15.00'de Zonguldak'ta Kurumumuz Sa
tın Alma Dairesi Başkanlığında açılacaktır. 

6 - Postada vaki gecikmeler telgraf, telex ve fax ile yapılan teklifler dikkate alınmaz. 
7 - Şartnameler Zonguldak'ta Kurumumuz Satın Alma Dairesi Başkanlığından, Anka

ra'da TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/Ankara ad
resinden ücreti mukabili temin edilebilir. 

8 - Kurumumuz 2886 nolu Kanuna tabii değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen 
yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 21569/2-2 

MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden : 
Kurumumuz'a bağlı Bölge Müdürlüklerimizin aşağıda belirtilen muhtelif ihtiyaçlan ihale 

yoluyla satın alınacaktır. 
Şartname Ücreti Teklifin Son 

Referansımız Malzemenin Cinsi (TL.) Verme Tarihi 

208-ELİ/397 7 Kalem Reedrıll Delici Yed. 10.000.000 29/9/1999 

209.GELİ/112 5 Kalem P+H Ekskavatör Yed. 15.000.000 29/9/1999 

A - Konulara ait idari ve teknik şartname hizasında belirtilen bedel karşılığında, her bir 
konu için ayrı ayrı yazılacak dilekçe ile müracaat edilmek kaydıyla Genel Müdürlüğümüz, Satın 
Alma Daire Başkanlığı Kat: 10 (1009 no.lu oda) Yenimahalle/Ankara adresinden temin edilebilir. 

B - Sözkonusu ihalelere ait şartnameler, bizzat Kurumumuz'dan temin edilmiş olacak ve 
şartname asılları okunup kabul edildiğine dair imzalanarak teklif evrakı ile birlikte Kurumumuz'a 
verilecektir. 

C - Teklifler hizasında belirtilen tarihte engeç saat 12.00'ye kadar Kurumumuz, Genel Ev
rak ve Arşiv Şefliğine teslim edilecek olup, aynı gün şartnamesinde belirtilen saatte Satın Alma 
Komisyonu Başkanlığı'nda teklif sahiplerinin huzurunda açılacaktır. 

D - Postada geciken teklifler dikkate alınmayacaktır. 
E - Kurumumuz, Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya 

kısmen yada tamamen vermekte serbesttir. 21653/2-2 
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PEYZAJ, PLANLAMA BAKIM VE GENEL TEMİZLİK, AYRICA HAMMADDE 
ÜRÜN NAKLİ HİZMETLERİ YAPTIRILACAKTIR 

PETKİM Petro Kimya Holding Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Aliağa Petrokimya 
Kompleksinden : 

1 - Şirketimiz Aliağa Kompleksi ihtiyacı olan ve aşağıda dosya numarası ile konusu be
lirtilen hizmetler özel şartnameleri gereği kapalı zarf usulü teklif temin etmek suretiyle ayrı ayrı 
ihale edilecektir. Son Teklif Verme 

Konusu Dosya No Tarih ve Saati 
A-) Fabrikaların, atölyelerin, işletme 

binalarının, laboratuarların ve benzeri 99/HA-18 9/9/1999- 12.00 
yerler ile müştemilatlarının temizliği 
hizmetleri 

B-) Site II ve çevresi peyzaj 99/HA-19 9/9/1999- 12.00 
planlama bakım hizmetleri 

C-) Çanakkaleden Aliağa'ya 
Aliağa'dan Çanakkaleye 1 yıl 99/HA-36 9/9/1999 - 12.00 
müddetle hammadde ve hurda 
PE nakil hizmetleri. 

2 - Bu işlere ait şartnameler PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa Petrokimya 
Kompleksi İç Alım Müdürlüğünden 20.000.000.-TL. (KDV Dahil) bedel ile temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 9/9/1999 tarih saat 12.00'ye kadar Aliağa İşyerimizdeki Muhaberat 
Servisine ulaşmış olmalıdır. Teklif zarfları aynı gün toplanan İç Alım Komisyonumuz huzurunda 
teklif veren firmaların yetkililerinin de katılabileceği toplantıda açılacaktır. 

4 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. Alım konusu mal ve hizmet
leri alıp almamakta, dilediğinden kısmen veya tamamen almakta serbesttir. 21849/2-2 • 

50 TON FLİGRANLI ÇEK KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 
T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Malzeme ve Satın Alma Müdürlüğünden : 
- Bankamız ihtiyacı için, çek karnelerinde kullanılmak üzere CBS-1 standardında 25 ton 

fligranh çek kağıdı satın alınacaktır. 
- İhale kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle Genel Müdürlüğümüz Satın Alma Komis

yonunca yapılacaktır. 
- Konu ile ilgili şartname Ankara'da Malzeme ve Satın Alma Müdürlüğümüzün Varlık 

Mahallesi Trafo Durağı karşısındaki Hizmet Binasından 20.000.000.-TL. bedel (Banka Muamele
leri Vergisi hariç) karşılığında temin-edilebilir. 

- Şartnamede belirtilen hususlar dahilinde düzenlenecek teklif mektupları en geç 
13/9/1999 günü saat 15.30'a kadar Malzeme ve Satın Alma Müdürlüğümüzün yukarıdaki adresi
ne getirilerek makbuz karşılığında teslim edilecektir. 

- Bankamız 2886 Sayılı Yasaya bağlı değildir. 21850/2-2 

AJANDA, KÜP KAĞIT, TÜKENMEZ KALEM, MASA ÜSTÜ TAKVİM VE 
ANAHTARLIK SATIN ALINACAKTIR 

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Malzeme ve Satın Alma Müdürlüğünden : 
1 - Bankamız ihtiyacı için ± toleranslı; 
200.000 adet ajanda, 
200.000 adet küp kağıt, 
150.000 adet tükenmez kalem, 
50.000 adet masa üstü takvim, 
50.000 adet anahtarlık satın alınacaktır. 

2 - İhale kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle Genel Müdürlüğümüz Satın Alma Ko
misyonunca yapılacaktır. 

3 - Konu ile ilgili şartname Ankara'da Malzeme ve Satın Alma Müdürlüğümüzün Varlık 
Mahallesi Trafo Durağı karşısındaki Hizmet Binasından 20.000.000 - TL. bedel (Banka Sigorta 
Muameleleri Vergisi hariç) karşılığında temin edilebilir. 

4 - Şartnamede belirtilen hususlar dahilinde düzenlenecek teklif mektupları en geç 
10/9/1999 günü saat 15.30'a kadar Malzeme ve Satın Alma Müdürlüğümüzün yukarıdaki adresi
ne getirilerek makbuz karşılığında teslim edilecektir. 

5 - Bankamız 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir. 21963/2-2 
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HİZMET İŞÇİLİĞİ TEMİN EDİLECEKTİR 
Elmadağ BARUTSAN Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : 
Şirketimizde 1 (bir) yıl müddetle, Yemek hazırlama, dağılım ve bulaşıklarının yıkanması 

hizmetleri amacıyla ihaleye çıkılmıştır. 
1 - Bu işe ait idari şartname Şirketimiz Ticaret Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir. 
2 - İhale kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
3 - En son teklif verme 15 Eylül 1999 Çarşamba günü Saat: 14.00'e kadardır. 
4 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
5 - Şirketimiz 2886 Sayılı Kanuna tabi değildir. 21844/2-2 • 

MUHTELİF PVC BORU SATIN ALINACAKTIR 
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden : 
1 - Şirketimiz ihtiyacı olan 2.500 Km. muhtelif PVC Boru, Yurtiçi piyasadan Depo tes

lim şartlı olarak US$. bazında kapalı yazılı teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
2 - İstekliler, bu işe ait Şartnameyi Ankara'da Türk Telekomünikasyon A. Ş. Malzeme 

Dairesi Başkanlığı III. Satın Alma Şube Müdürlüğünden veya İstanbul'da TürkTelekom İstanbul 
Yakası Malzeme Müdürlüğünden (Gayrettepe) KDV hariç 15.000.000-TL. bedelle temin edebi
lirler. 

3 - Teklifler en geç 15/9/1999 günü saat 10.00'a kadar Türk Telekomünikasyon A. Ş. 
Malzeme Dairesi Başkanlığı III. Satın Alma Şube Müdürlüğü 06103/ANKARA adresine verile
cek veya posta ile bu tarihte anılan adreste bulunacak şekilde gönderilecektir. 

4 - Bu tarihten sonra gönderilen teklifler dikkate alınmaz. 
5 - Firma işyerinin bulunduğu mahallin Sanayi Odasına veya Ticaret Odasına kayıt bel

gesini, adı geçen Odadan alacağı ve Türkiye Odalar Birliğinden tasdikli iş gücü, makina ve teçhi
zatı içeren geçerlilik süresi dolmamış tasdikli kapasite raporunu, ISO 9002 veya tercihen ISO 9001 
belgesini, Muayeneye esas yapılacak test düzenekleri firma laboratuarında mevcut olacak veya il
gili testlerin hangi laboratuarda yapılacağı hususuna ait teyid belgesi ile firmanın en son durumu
nu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ile şartname bedelinin ödendiğine dair makbuzla birlikte 
8/9/1999 günü saat 17.30'a kadar Türk Telekomünikasyon A. Ş. Etüd Proje ve Yatırım Dairesi 
Başkanlığına ibraz edecek ve bu işi yapmaya yeterli olduğuna dair yeterlilik belgesini, Türk Tele
komünikasyon A. Ş. Malzeme Dairesi Başkanlığından ihale gününden bir gün evvel en geç saat 
I7.30'a kadar alacaktır. 

6 - Tekliflerin geçerli olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firmaların ihale şartnamesi
ni Şirketimizden almış olmaları şarttır. 

7 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 21460/2-2 

13 K A L E M MUHTELİF EIA HORMON CİHAZI REAKTİFİ (KİT'İ) 
SATIN ALINACAKTIR 

1 - Şirketimiz Merkez Polikliniği Labaratuarında bulunan EIA Hormon Cihazında kulla
nılmak üzere 13 kalem muhtelif Reaktif (Kit) US$. bazında Poliklinik teslim şartlı olarak, kapalı 
yazılı teklif mektubu alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - İstekliler; bu işe ait şartnameyi Ankara'da Türk Telekomünikasyon A.Ş. Malzeme Da
iresi Başkanlığı III. Satın Alma Şube Müdürlüğünden (Aydınlıkevler/ANKARA) veya İstanbul'da 
Türk TELEKOM İstanbul Yakası Malzeme Müdürlüğünden (Gayrettepe/İSTANBUL) KDV hariç 
10.000.000,-TL. bedelle temin edebilirler. 

3 - Teklifler en geç 15/9/1999 günü saat 10.00'a kadar Türk Telekomünikasyon A.Ş. Mal
zeme Dairesi Başkanlığı III. Satın Alma Şube Müdürlüğüne verilecek veya posta ile bu tarihte anı
lan adreste bulunacak şekilde gönderilecektir. 

4 - Bu tarihten sonra gönderilen teklifler dikkate alınmaz. 
5 - Tekliflerin geçerli olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firmaların, ihale şartnamesini 

Şirketimizden almış olmaları şarttır. 
6 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 21592/2-2 
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AKARYAKIT, MADENf YAĞ VE KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR 
Eskişehir Türk T E L E K O M Başmüdürlüğünden : 
1 - Eskişehir, şehir merkezinde bulunan iş yerlerimiz ve bağlı kısımları ile motorlu vası

talarımızın kullanmış olduğu akaryakıt, madeni yağlar ve kalorifer yakıtının, 1 (Bir) yıl süre ile te
mini, kapalı teklif alınmak suretiyle ihale edilecektir. 

2 - İhale 15/9/1999 Çarşamba günü saat 15.00'de yapılacak olup, teklifler aynı gün saat 
14.45'e kadar kabul edilecektir. 

3 - Teklif mektupları elden veya alma haberli olarak posta ile Türk TELEKOM Başmü
dürlüğü Malzeme Müdürlüğü 26104 Eskişehir adresine teslim edilecektir. Belirtilen saatten sonra 
gelen teklif mektupları kabul edilmeyecek, postadaki gecikmeden dolayı geç gelen teklif mektup
ları dikkate alınmayacaktır. 

4 - Geniş açıklama şartnamesinde mevcut olup, şartnameler KDV dahil 15.000.000 - (On-
beşmilyon) TL. bedel karşılığında Eskişehir Türk TELEKOM Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlü
ğü'nden temin edilecektir. 

5 - İhale hakkında ek bilgi 0 222 230 13 60 ve 0 222 221 34 55 nolu telefonlardan alına
bilir. 

6 - Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya di
lediğine yapmakta serbesttir. . 21615/2-2 

REEL TEYP SATIN ALINACAKTIR 
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden : 
1 - Şirketimiz ihtiyacı olan 60 ad. Reel Teyp Yurt içi piyasadan kapalı yazılı teklif alınmak 

suretiyle satın alınacaktır. 
2 - İstekliler, bu ihaleye ait Şartnameyi Ankara'da Türk Telekomünikasyon A.Ş. Malzeme 

Dairesi Başkanlığı III. Satın Alma Şube Müdürlüğü'nden veya İstanbul'da Türk TELEKOM İs
tanbul Yakası Malzeme Müdürlüğü'nden KDV hariç 15.000.000 - TL. bedelle temin edilebilirler. 

3 - Teklifler en geç 15/9/1999 günü saat 10.00'a kadar Türk Telekomünikasyon A.Ş. Mal
zeme Dairesi Başkanlığı III. Satın Alma Şube Müdürlüğü 06103/Aydınlıkevler/Ankara adresine 
verilecek veya posta ile belirtilen tarih ve saatte anılan adreste bulunacak şekilde gönderilecektir. 

4 - Bu tarihten sonra gönderilen teklifler dikkate alınmaz. 
5 - Tekliflerin geçerli olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firmaların ihale şartnamesini 

Şirketimizden almış olmaları şarttır. 
6 - Şirketimiz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir. 21614/2-2 • 

TEMİZLİK, YEMEK SERVİS VE DAĞITIM HİZMETLERİ YAPTIRILACAKTIR 
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden : 
1 - Şirketimiz, Genel Müdürlük kapalı ve açık alanlarının temizliği, Türk TELEKOM ça

lışma binaları içinde ve bağlı birimlerde bulunan yemekhane, lokal, kafeteryaların servis hizmet
lerinin verilmesi ve çay ocaklarının işletilmesi işlerinin 2 yıl süreyle 415 personelle yaptırılması 
işi, kapalı yazılı teklif mektubu alınmak suretiyle gerçekleştirilecektir. 

2 - istekliler; bu işe ait şartnameyi, Ankara'da Türk Telekomünikasyon A.Ş. Malzeme Da
iresi Başkanlığı III. Satın Alma Şube Müdürlüğünden (Aydmlıkevler/ANKARA) KDV hariç 
15.000.000,-TL. bedelle temin edebilirler. 

3 - Firmalar, Yeterlilik Belgesi almak için 16/9/1999 günü saat 17.30'a kadar Şartname
nin ilgili maddesinde kayıtlı belgelerle Türk Telekomünikasyon A.Ş. Eğitim Sağlık ve Sosyal İş
ler Dairesi Başkanlığına müracaat edecek olup, uygun görüldüğü takdirde ihaleye iştirak edebil
meleri için verilecek Yeterlilik Belgesini 21/9/1999 gün saat 17.30'a kadar Malzeme Dairesi Baş
kanlığından alacaklardır. 

4 - Teklifler en geç 22/9/1999 günü saat 10.00'a kadar Türk Telekomünikasyon A.Ş. Mal
zeme Dairesi Başkanlığı III. Satın Alma Şube Müdürlüğüne verilecek veya posta ile bu tarihte anı
lan adreste bulunacak şekilde gönderilecektir. 

5 - Bu tarihten sonra gönderilen teklifler dikkate alınmaz. 
6 - Tekliflerin geçerli olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firmaların, ihale şartnamesini 

Şirketimizden almış olmaları şarttır. 
7 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 22000/2-1 



ORMAN EMVALLERİ SATILACAKTIR 

Gerede Orman İşletme Müdürlüğünden : 
% 3 

Muhammen İhale Geçici 
P. Bedeli Tutarı Teminatı 

Deposu Cins ve Nev'i Ad. Adet M3.Dm3. (TL.) (TL.) (TL.) İzahat 
Muhtelif 3.SNB.Çam Tomruk 29 2,505 653.136 27.000 17.635.000 529.000 99 Üretimi 
Muhtelif 3.SNB.Göknar Tomruk 96 8,580 2,528.285 26.000 65.735.000 1.972.000 99 Üretimi 
Muhtelif 2.S.Çam Maden Direk 5 860 79.884 18.000 1.438.000 43.000 99 Üretimi 
Muhtelif 2.S.Göknar Maden Direk 2 300 33.963 16.700 567.000 17.000 99 Üretimi 
Muhtelif Düşük Vasıflı Çam Tomruk 2 239 53.882 18.000 970.000 29.000 99 Üretimi 
Muhtelif Düşük Vasıflı Göknar Tomruk 1 47 13.582 19.000 258.000 8.000 99 Üretimi 
Muhtelif Düşük Vasıflı Çam Maden Direk 2 562 43.967 18.000 791.000 24.000 99 Üretimi 

TOPLAM 137 13093 3406.699 87.394.000 2.622.000 

1 - Yukarıda beyanı yazılı 137 Parti orman emvali 13/9/1999 Pazartesi günü saat 13.30'da İşletmemiz İhale Salonunda toplanacak olan Komisyo
numuzca açık artırmalı olarak satılacaktır. 

2 - Emval Satışlarının (İbreli = % 50 peşin Bakiyesi 3 ay vadeli Aylık % 2 faizli, Yapraklı = % 40'ı peşin bakiyesi 6 ay vadeli aylık % 2 faizli) Li
mit dahili süresiz banka teminat mektubu karşılığı satılacaktır. 

3 - İstekliler teminatlarını saat 13.15'e kadar İşletmemiz Veznesine yatıracaklar Teminat Makbuzlarını, Kimlik Belgesi, İkametgah ilmühaberi, Vi
zesi yapılmış esnaf sanatkar sicil tasdiknamelerini ve başka kişi yada tüzel kişi adına ihaleye katılanların vekaletlerini ve imza sirkülerini yanlarında hazır 
bulunduracaklar gerektiğinde Komisyonumuza ibraz edeceklerdir. 

4 - İhale ile ilgili satış öncesi bilgi cetveli ve model şartname Orman Genel Müdürlüğü Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve civar İşletme Müdürlük
lerinde görülebilir. 21674/1 -1 
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KAR KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Tahmin Edilen Geçici Teminat Yeterlik İçin 
Bedeli Miktarı Son Müracaat İhale Şartname Bedeli 

İşin Yeri . (TL.) (TL.) Tarihi Gün ve Saati (TL.) 
1 - Çanakkale İli, Biga İlçesi Hamdibey Mah.30 L-IC 213.000.000.000 6.930.000.000 4/10/1999 15/10/1999 Saat 10.00 25.000.000.000 

Pafta 363 Ada 5 ve 21 Parsel 

2 - Çanakkale İli, Biga İlçesi Hamdibey Mah.30 L-IC 157.000.000.000 4.710.000.000 4/10/1999 22/10/1999 Saat 10.00 25.000.000.000 
Pafta 367 Ada, 7 ve 8 Parsel 

1 - Yukarıda işin yeri, tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı, yeterlik için son müracaat tarihi, ihale tarihi ve saati ile şartname bedeli yazılı 2 
Adet Kat Karşılığı Ortak İnşaat yaptırılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif ve Arttırma Yolu ile iha
leye konulmuştur. 

2 - İhaleler yukanda belirtilen gün ve saatte Anafartalar Cad. No: 70 Ulus/ANKARA adresindeki Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü hizmet binasının 4. kat'ındaki Yapı İşleri Daire Başkanlığı'mn Makam Odasında yapılacaktır. 

3 - İhale Şartnamesi ve diğer evraklar SHÇEK Genel Müdürlüğü Bütçe Daire Başkanlığı'ndan alınacak makbuz karşılığında Yapı İşleri Daire Baş
kanlığı'ndan temin edilecektir. 

4 - İsteklilerin ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tesbiti için 4/10/1999 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar başvuru dilekçesi ile bir-

a) Kanuni ikametgah belgesini, 

b) Türkiye'de tebligat için kanuni ikametgah adresini, 

c) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belgeyi, 

d) Noter tasdikli imza sirkülerini (1999 yılına ait), 

e) Vergi borcu olmadığına dair belgeyi (Aslı veya noter tasdikli sureti), 

f) En az işin tahmin edilen bedeli kadar (B) grubu müteahhitlik karnesini, (aslı veya aslını ibraz etmek şartıyla noter tasdikli sureti) 
g) Mali Durum Bildirim ve Belgelerini, 

likte; 
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h) İşyeri Görme Belgesini (Bu belge Çanakkale İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden alınacaktır.) 
i) Benzeri iş bitirme bildirimi ve belgelerini, 

j) Çanakkale - Biga Belediye Başkanlığı'ndan alınmış imar çapı esas alınarak hazırlayacakları 1/100 ölçekli avan proje ile (Bu proje, plan, kesit, gö
rünüş, mahal listesi v.s'yi kapsayacaktır.) bu projedeki bağımsız bölümler için SHÇEK Genel Müdürlüğü'nden temin edilecek pay (puan) cetvelini, 

k) Teklif avan projelerin, proje müelliflerinin telif haklarını Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'ne devrettiklerine dair 
noter tasdikli taahhütnameyi, 

1) Dosya alındı makbuzunun aslını, 

m) İhale şartnamesi ve ihale şartnamesine ek özel şartnamede öngörülen diğer belgeleri, 

vermeleri gerekmektedir. 

5 - İhaleye katılabilmek için istekliler örneğine uygun olarak hazırlayacakları teklif mektubu ve pay (puan) cetveli ile birlikte dış zarf içerisinde bu
lunması gereken belgeleri ihale gün ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

Dış zarf içerisinde bulunması gereken belgeler : 

a - İç zarf (örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubu ve pay (puan) cetveli bu zarf içerisine konacaktır.) 

b - Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belge, 

c - Noter tasdikli imza sirküleri, 

d - Tebligat adresi, 

e - İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza sirküleri, 

f - Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, 

g - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu adına alınmış yukarıda belirtilen listedeki tutar karşılığı geçici teminata ait alındı makbuzu veya li
mit içi ve süresiz Banka Teminat Mektubu. 

6 - Posta ile gönderilecek müracaat dosyalan ve teklifler kabul edilmeyecektir. 

7 - Bu iş için daha önce yapılmış olanlarda dahil tüm ilan bedelleri işi alacak kişi veya firmalardan sözleşme yapılırken defaten tahsil edilecektir. 

8 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tesbit etmekte serbesttir. 

İlan olunur. 21807/1-1 
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SULAMA TESİS İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Köy Hizmetleri Kayseri 4. Bölge Müdudüğujtaatı: 

Aşağıdaki işler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 'nun 35. Maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur. 

Tahmin Edilen Geçici İhaleye Katılabil
Sıra Bedel Teminat mek İçin Son İhale Yılı İçinde/ 
No İşin Adı ve Yeri İsin Niteliği ve Miktarı (TL.) (TL.) Müracaat Tarihi Tarihi ve Saati , Sari 
1 - Yozgat-Şefaatli-Höyükkışla Gölet Sulama Tes. 211.055.413.000 6.332.000.000 13/9/1999 20/9/1999- 1.00 Sari 
2 - Kayseri-Kocasinan-Mahzemin YAS Yag.Sul.Tes. 149.211.000.000 4.477.000.000 13/9/1999 20/9/1999- 5.00 Sari 
3 - Kayseri-Develi-Çayırözü YAS.Yağ.Sul.Tes. 67.141.000.000 2.015.000.000 13/9/1999 21/9/1999- 1.00 Sarı 
4 - Yozgat-Akdağmadeni-Çardak Sulama Tesisi 62.479.393.797 1.875.000.000 13/9/1999 21/9/1999- 5.00 Sari 

1 - Bu ihalede 1 ve 2 sıra noTu işler için 10 Ağustos 1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığının "Uy
gun Bedel'e ait Tebliğ Hükümleri" uygulanacak olup 3 ve 4 sıra no'lu işler için 10 Ağustos 1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bayın
dırlık ve İskan Bakanlığının "Uygun Bedel'e ait Tebliğ Hükümleri" uygulanmayacaktır. 

2 - İhale Kayseri Köy Hizmetleri 4. Bölge Müdürlüğü Proje Uygulama Şube Müdürlüğü İhale Komisyonu Odasında yapılacaktır. 

3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar ücretsiz olarak Kayseri Köy Hizmetleri 4. Bölge Müdürlüğü Proje Uygulama Şube Müdürlüğünde mesai sa
atleri içinde görülebilir. 

4 - İstekliler Yapım İşleri için Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesine ve Ek Özel Şartnameye, Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yö
netmeliğine ve "Uygun Bedel" tebliğine uygun olarak; 

A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tesbiti için örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte, 

a) Başvuruda bulunanların noter tasdikli; yetki belgesi, imza sirküleri ve Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, 

b) Yukarıda belirtilen işlerin herbiri için Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınan en az işin keşif bedeli kadar C grubunda Müteahhitlik Karnesini, 
(Aslını ibraz etmek suretiyle noter tasdikli örneğini), 
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c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, 

d) Mali Durum Bildirisi ve belgelerini, 

e) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanını, 

f) 1993 - 1997 (5 yıl) yıllarına ait Gelir ve Kurumlar Vergilen borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden 1999 yılında Örnek 2'e uygun olarak temin 
edecekleri belgeyi, 

g) İsteklilerin Ortak Girişim olması halinde Yapım İşleri için Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesindeki örneğe uygun olarak Noter tasdikli Ortak Gi
rişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini, 

h) Yapı Araçları Taahhütnamesini, 

i) Teknik Personel bildirisi ve taahhütnamesini, 

j) Halen taahhüdündeki İşler Bildirisi ve bunlarla ilgili belgelerini, 

k) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin işin keşif bedelinin % 10'nundan az olmaması gerekmektedir. 

)) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgelerini (Uygun Bedel Tebliğ uygulanacak işlerde islenecektir), 

m) Son 25 yılda yapmış olduğu benzer işler bildirisini (Uygun Bedel Tebliğ uygulanacak işlerde istenecektir), 

n) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgelerini (Uygun Bedel Tebliğ uygulanacak işlerde istenecektir), 

o) İş Durum ve Tutumu ile ilgili yazılı beyanını, (Uygun Bedel Tebliğ uygulanacak işlerde Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği tak
dirde (m) ve (n) fıkralarındaki bilgi ve belgeler aranmaz), 

p) İhale Şartnamesinde ve İhale Şartnamesine Ek Özel Şartnamede öngörülen diğer belgeleri vermesi gerekmektedir. 

B - İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesinin 7. Maddesine göre hazırlayacaklan tekliflerini, aynı şartnamenin 8. Maddesi doğrultusunda yuka-
nda belirtilen tarih ve saatlere kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

a) İç zarf, 

b) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, 
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c) Noter tasdikli İmza Sirküleri, 

d) Her iş için ayrı olarak işin adını belirtmek suretiyle Kayseri Köy Hizmetleri 4.Bölge Müdürlüğüne hitaben alınmış Geçici Teminata ait alındı ve
ya banka teminat mektubunu, 

e) İşyerini gördüklerini belirten İdareden alınmış tasdikli belgeyi, 

f) Ortak girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun olarak tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık 
Sözleşmesini, 

g) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli 
imza sirkülerini verecektir. 

5 - İsteklilere ihale tarihinden önce İhaleye katılma belgesi verilmeyecek, ihaleye katılma belgesi almaya hak kazananlar, hazır bulunan istekliler 
önünde ihale komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılma belgesi almaya hak kazanamayanların teklif zarflan açılmadan iade edilecektir. 

6 - Uygun Bedel Tebliğ uygulanacak işler için : 

a) Kriter puanı ve benzer işler (Benzer işler Ek Özel Şartnamede belirtilmiştir.) 

- İnşaatı süresinde bitirebilme durumu 40 (Kırk) Puan 

- İş Deneyimi 60 (Altmış) Puan 

Toplam: 100 Puan 

b) Alt sınır puan 7,5 (Yetmişbeş) alınacaktır. 

7 - Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

8 - Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra (Son müracaat tarihinden önce bile olsa) dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya 
eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. (Başvuru dosyalan son müracaat günü en geç mesai saati biti
mine kadar İdareye teslim edilecektir.)' 

9 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 21670/1-1 
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MUU'IIİLIF MALZEMELER SATİN ALİNACAKTİR 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden : 

Kuruluşumuzun ihtiyacı olan 5 grup malzeme aşağıda dosya numaıası, miktarı, tahmini bedeh, geçici teminat, şartname bedeli, ihale tarihi, ihale şek
li ve ihale saati yazılı malzemeler İhale Yönetmeliğimizin 3'2/a maddesine göre kapalı teklif usulüyle ayn ayrı ihale edilecektir. 

1 - Bu işlerle ilgili şartname ve ekleri ASKI Kazım Karabekiı Cad. No: 7()-Ulus/ANKARA Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlı
ğı, Alım Satım Şube Müdürlüğü'ııden ücreti mukabili temin edilebilir. (Ücretsiz görülebilir) 

2 - Bu işlerle ilgili l.dosyayı 8/9/1999 günü saat 12.00'ye kadar, 2 ve 3.dosyaları 9/9/1999 günü saat 12.00'ye kadar 4. ve 5. dosyayı da 13/9/1999 
günü saat 12.00'ye kadar Genel Evrak Şefliği'ne teslim edilecektir. 

3 - Kuruluşumuzun 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. İhale Yönetmeliğimize göre ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

4 - İhaleye katılabilmek için; a) Tebligatla ilgili kanuni ikametgah adresi, d) 1999 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, c) Noter tasdikli imza 
sirküleri, d) Geçici Teminat, e) Şartnameler ilgili firma tarafından imzalanıp ka^clenecek, 0 Her dosya için ihaleye ayrı ayrı teklif dosyası verilecektir. 

5 - İhalenin opsiyon süresi 30 gündür. Diğer ayrıntılı bilgiler ulan vc teknik şartnamede mevcuttur. 
6 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

NOT : Koruyucu giyim malzemesi için kalem bazında teklif verilebilir. Bu durumda geçici teminat teklif edilen bedelin % 3'ü oranında olacaktır. 
1) Erkek kışlık ayakkabı: 2171 çift, 2) Bayan kışlık ayakkabı: 54 çift. 3) Lastik çizme: 1700 çift. 4) Parka: 334 adet, 5) Avcı yeleği: 348 adet, 6) Yağ

murluk: 380 adet, 7) Deri eldiven: 2200 çift, 8) Kışlık şayak: 1150 takım, 9) Çelik burunlu bot: 1054 çift. 

D. 
No Cinsi Miktarı 
1 - Koruyucu Giyim Malzemesi 9 Kalem 
2 - Bilgiyasar, Yazıcı, Plotter, Scanner ve 

Yazılım Lisansı 6 Kalem 
3 - Network (Geniş Alan Ağı) 14 Adet 
4 - Blok Alüminyum Sülfat 2500 Ton 

5 - Motor rektefiye ve Revizyon işi 489 Adet 

Tahmini Bedei 
s'll.,' 

74.200.000.000 

383.000.$. 
616.000.$. 

Geçici Teminatı 
(ILI 

2.226.000.000 

11.490.$. 
18.480.$. 

Teklif Edilen 
Bedelin %3'üdür. 

500.000.000 

Şart.Bedeli İhale İhale İhale 
.(TL.) Tarihi Şekli Saat 

10.000.000 8/9/1999 Kapalı Tek. 14.00 

10.000.000 9/9/1999 Kapalı Tek. 14.00 
10.000.000 9/9/1999 Kapalı Tek. 14.30 

10.000.000 13/9/1999 Kapalı Tek. 14.00 
10.000.000 13/9/1999 Kapalı Tek. 14.30 

21783/2-2 
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TAMİR İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Türk TELEKOM Manisa Başmüdürlüğünden : 
1 - Başmüdürlüğümüze ait vidanjörde kullanılan KL 45 su basınç pompasının tamiratı 

yaptırılacaktır. 
2 - Kapalı yazılı teklifler en geç 15/9/1999 Çarşamba günü saat 14.30'a kadar verilecek 

olup sonradan verilecek teklifler işleme konulmayacaktır. 
3 - Şartnamesi KDV dahil 2.300.000,- TL. bedelle Başmüdürlüğümüz veznesinden temin 

edilecektir. 
4 - Sözleşme bitimine kadar ödenecek her türlü nakliye, ardiye, resim, sözleşme noter tas

dik harcı ve şirketimizce alınan karara yapıştırılacak karar pulu bedeli ihale kalan firmaya ait ola
caktır. 

5 - Şirketimiz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

6 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Tamamlayıcı bilgi mesai saatlerinde idari şartname için 0236-232 70 05 teknik şartna

me için ise 0236-231 14 41 numaralı telefonlardan alınabilir. 12992/1-1 
• • 

Çeşitli İlânlar 
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığından : 
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Teşkilatlanma, Çalışma Prensipleri 

ve Görevleri ile ilgili talimatın 12. Maddesinin b., c, ç., j , fıkralarının değiştirilmesine ve 12 mad
deye ilave olarak k. fıkrasının eklenmesine, 

Madde 12, b fıkrası: 
İl ve İlçe Hakem Kurulları; 3813 sayılı Kanun'da tanımlanan Futbol Taban Birlikleri'nden 

olan, Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, Amatör Spor Kulüpleri Derneği ve Antre
nörler Derneği Üyeleri ile Merkez Hakem Kurulu tarafından atanan üyelerden oluşur. 

Madde 12, c fıkrası: 
İl Hakem Kurulu, 150'ye kadar lisanslı hakemi olan illerde 7; 150'den fazla, 300'den az 

lisanslı hakemi olan illerde, 9; 300'den fazla lisanslı hakemi olan illerde 11 üyeden oluşur. 
Madde 12, ç fıkrası: 
İl Hakem Kurullarında 3813 sayılı Kanun'da tanımlanan Futbol Taban Birliklerinden olan 

Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'ndan 1 üye, 3813 sayılı Kanun'da tanımlanan Futbol Ta
ban Birliklerinden olan Antrenörler Derneği Kuruluşu'ndan 1 üye, 3813 sayılı Kanun'da tanımla
nan Futbol Taban Birlikleri'nden olan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği 
Genel Başkanlığı'ndan ise 7 Üyeli İl Hakem Kurulları için 1; 9 Üyeli İl Hakem Kurulları için 2; 
11 Üyeli İl Hakem Kurulları için 3 üye görev alır. Adı geçen bu kuruluşlar Merkez Hakem Kuru-
lu'na, atanacak sayının 2 katı kadar aday bildirirler. Merkez Hakem Kurulu bu adaylar içerisinden 
atamaları yapar. Diğer üyeler ise Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun onayından son
ra Merkez Hakem Kurulu'nca atanır. 

Madde 12, j fıkrası: 
Merkez Hakem Kurulu; çalışma şekilleri ve tutumlarının kendi direktiflerine uymadığını 

tespit ettiği herhangi bir İl Hakem Kurulu'nu kısmen veya tamamen görevden alabilir. Kurullar'ın 
istifaları halinde veya Merkez Hakem Kurulu'nun geçici atama yapmadığı durumlarda, yenisi se
çilinceye kadar Kurullar'ın görevi devam eder. 

Madde 12, ilave k fıkrası: 
ç maddesindeki üyelerden oluşan İl ve İlçe Hakem Kurulları 2 yıl süreli olarak görev alır

lar. Merkez Hakem Kurulu tarafından oluşturulan İl ve İlçe Hakem Kurullan'nın Atamaları Tür
kiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Onayı müteakip göreve başlarlar. 
Daha sonra doğabilecek istifa ya da görevden alma gibi durumlarda yedekler listesindeki sırala
maya göre atamalar Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılır. Yeni oluşturulacak İl Hakem Kurul
ları içinde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun onayı gerekir. 21913/1-1 
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığından : 
Yayın Talimatının 6. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 1 
Madde 6 - Yayınlar 
Futbol karşılaşmalarının televizyondan yayını ile yayın günü ve zamanı konusunda aşağı

daki hükümler uygulanır. 
A - Yayın Yasağı 
Aşağıda belirtilen gün ve saatte yayın yapılamaz: 
Mahalli saatle 
Cumartesi 14.00-17.00 
Pazar 14.00-17.00 
Bu yasak Türkiye'de oynanan maçlar için uygulanacağı gibi, UEFA üyesi bir federasyo

nun bölgesinden, Türkiye'ye yapılacak yayınlar için de uygulanır. 
B - İzne Bağlı Yayınlar 
Türkiye'den UEFA üyesi bir federasyonun bölgesine yapılacak yayınlarda, yayının yapı

lacağı Federasyonun belirlediği yayın yasağı saatleri geçerlidir. Belirlenmiş bu saatler arasında ya
yın yapmak yasaktır. 

Bu nedenle, yayıncı, yayın yapılacak UEFA üyesi ülke Federasyonu'nun yayın yasak sa
atlerini, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yazılı olarak ve yayının yapılacağı tarihten (en geç) iki 
iş günü öncesinde sormak ve kendisine bildirilen yayın yasak saatlerine uygun yayın yapmak mec
buriyetindedir. 

Yayıncı yazılı başvurusu maçın oynanacağı yer, tarih ve başlama saati, yayın türü, yayının 
tekrarı halinde bunun muhtemel zamanı konusunda tüm bilgileri içermek zorundadır. 

C - İstisnalar 
1 - Eğer Federasyon, bu maddede yazılı şartlar dairesinde bir maçın yayınına karar verir

se, aynı zaman diliminden herhangi bir maçında yayınına izin vermiş sayılır. 
2 - Federasyon aşağıda yazılı nitelikteki maçların, yayın yasak saatleri içinde, yayınına 

izin verebilir. 
a) Milli takımın maçları, 
b) Hükümetin düzenlenmesi ile canlı yayınlanması gereken maçlar, 
c) Ulusal önem arz eden maçlar. 
Ancak bu takdirde (en az) 45 gün öncesinde bu nitelikteki maçların tarihleri ve başlama 

zamanını UEFA'ya bildirmek zorundadır. 
D - Sair Hususlar 
Federasyon bu maddede yer alan hükümlerden bir veya birkaçına aykırı hareket eden ya

yın kuruluşunun yayın yetkisini, bir aydan üç aya kadar askıya alabilir, ihlalin ağır olması ve te
kerrürde iptal edebilir. 

Federasyon, ihlal sebebi ile UEFA'ya ödemek zorunda kalacağı her türlü meblağı, ihlali 
yapan yayıncıdan aynen tazmin eder. 

Federasyon, radyo yayınlarını dilediği gibi düzenler. 
Madde 2 
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bu Talimat değişikliği 

Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
Madde 3 
Bu Talimatı Türkiye Futbol Federasyonu yürütür. 21914/1-1 



31 Ağustos 1999 - Sayı: 23802 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından : 
Aşağıda adları yazılı kamu kurum ve kuruluşlarının boş bulunan memur kadrolarına, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 53 üncü maddesi ile bu maddeye dayanılarak çıkarı
lan Yönetmeliğe göre, sınavla sakat personel alınacaktır. 

I - Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 

A - Sınav Açılacak Memur Kadrosunun; B - Alınacak Personelin; 
Sakatlık 

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Cinsiyeti Oranı Eğitim Durumu 

GİH Sant.Memuru 11 1 K-E En az %40 En az lise veya dengi okul mez. 
Y H Hizmetli 11 2 K-E Enaz%40 En az ortaokul mezunu. 

TOPLAM 3 

C - Genel Şartlar : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin 
(A) bendinin 7 nci fıkrası hariç, bu maddede belirtilen şartlan taşımak. 

D - Sınavla İlgili Bilgiler : 
1 - Başvuru Yeri : İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 

Maslak/İSTANBUL 
2 - Başvuru Tarihi: 4/10/1999-18/10/1999 tarihleri arasında 
3 - Sınav Tarihi, Yeri ve Saati: Sınava giriş belgesinde belirtilecektir. 
E - Başvuru İçin Gerekli Belgeler : 
1 - İş talep formu (İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığın

dan temin edilecektir.) 
2 - (2) adet fotoğraf. 
3 - Nüfus Cüzdanı aslı. 
4 - Diploma aslı. 
5 - Sağlık Kurulu Raporu aslı (Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında 

Yönetmelikte belirlenen sağlık kuruluşlarından alınacak). 

II - Kurum Adı: Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü 

A - Sınav Açılacak Memur Kadrosunun; B - Alınacak Personelin; 

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Cinsiyeti 
Sakatlık 

Oranı Eğitim Durumu 

GİH Sant.Memuru 12 1 K-E En az %40 Lise veya dengi okul mezunu. 
GİH Daktilograf 12 1 K-E En az %40 Lise veya, dengi okul mezunu. 
GİH Memur 12 1 K-E En az %40 Lise veya dengi okul mezunu. 
Y H Hizmetli 10 4 K-E En az %40 Lise veya dengi okul mezunu. 
YH Hizmetli 12 1 K-E En az %40 En az ortaokul mezunu. 
Y H Hizmetli 13 2 K-E En az %40 Ortaokul mezunu. 
Y H Hizmetli 14 1 K-E En az %40 Ortaokul mezunu. 
Y H Aşçı 11 1 K-E En az %40 Ortaokul mezunu. 

TOPLAM 18 
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C - Genel Şartlar : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin 
(A) bendinin 7 nci fıkrası hariç, bu maddede belirtilen şartları taşımak. 

D - Sınavla İlgili Bilgiler : 

1 - Başvuru Yeri: Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı-KONYA 

2 - Sınav Tarihi, Yeri ve Saati : Sınava Giriş Belgesinde Belirtilecektir. 

3 - Son Başvuru Tarihi : 16/9/1999-30/9/1999 tarihleri arasında 

E - Başvuru İçin Gerekli Belgeler : 

1 - İş talep formu (Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığından temin 
edilecektir). 

2 - (2) adet fotoğraf. 

3 - Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Noterden tasdikli) 

4 - Öğrenim belgesi fotokopisi (Noterden tasdikli) 

5 - Sağlık Kurulu Raporu (Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönet
melikte belirlenen sağlık kuruluşlarından alınacak). 

III - Kurum Adı : İçel Gülnar İlçesi Kuskan Belediye Başkanlığı 

A - Sınav Açılacak Memur Kadrosunun; B - Alınacak Personelin; 

Sakatlık 

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Cinsiyeti Oranı Eğitim Durumu 

GİH Memur 13 1 K-E En az %40 Lise veya dengi okul mezunu. 
TOPLAM 1 

C - Genel Şartlar : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin 
(A) bendinin 7 nci fıkrası hariç, bu maddede belirtilen şartları taşımak. 

D - Sınavla İlgili Bilgiler : 

1 - Başvuru Yeri : İçel İli Kuskan Belediye Başkanlığı Kuskan/İÇEL 

2 - Başvuru Tarihi : 16/9/1999-30/9/1999 tarihleri arasında 

3 - Sınav Tarihi, Yeri ve Saati : Sınava Giriş Belgesinde belirtilecektir. 

IV - Kurum Adı : Kastamonu İli Ağlı Belediye Başkanlığı : 

A - Sınav Açılacak Memur Kadrosunun; B - Alınacak Personelin; 

Sakatlık 

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Cinsiyeti Oranı Eğitim Durumu 

GİH Memur 10 1 K-E En az %40 Lise veya dengi okul mezunu. 

TOPLAM 1 
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C - Genel Şartlar : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin 
(A) bendinin 7 nci fıkrası hariç, bu maddede belirtilen şartları taşımak. 

D - Özel Şartlar : 

1 - Bilgisayar kursunu bitirmiş olmak ve en az dört yıl bilgisayar kullandığını belgelen
dirmek. 

2 - Belediye ve Devlet Muhasebesi bilgisi bulunmak. 

E - Sınavla İlgili Bilgiler : 

1 - Başvuru ve Sınav Yeri : Kastamonu İli Ağlı Belediye Başkanlığı 

2 - Başvuru Tarihi: 16/9/1999-30/9/1999 tarihleri arasında 

3 - Sınav Tarihi ve Saati : 11/10/1999 saat 15.00 

F - Başvuru İçin Gerekli Belgeler : 

1 - İş talep formu (Kastamonu İli Ağlı Belediye Başkanlığından temin edilecektir.) 

2 - ( l ) adet fotoğraf. 

V - Kurum Adı : Eskişehir Merkez İlçesi Tepebaşı Belediye Başkanlığı 

A - Sınav Açılacak Memur Kadrosunun; B - Alınacak Personelin; 

Sakatlık 

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Cinsiyeti Oranı Eğitim Durumu 

GİH Tahsildar 12 1 

GİH Veri Haz. ve 9 1 

Kont.İşl. 

TOPLAM 2 

C - Genel Şartlar : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin 
(A) bendinin 7 nci fıkrası hariç, bu maddede belirtilen şartları taşımak. 

D - Sınavla İlgili Bilgiler : 

1 - Başvuru ve Sınav Yeri : Eskişehir Merkez İlçesi Tepebaşı Belediye Başkanlığı-ES-
KİŞEHİR 

2 - Başvuru Tarihi: 16/9/1999-30/9/1999 tarihleri arasında 

3 - Sınav Tarihi ve Saati : Sınava Giriş Belgesinde belirtilecektir. 

NOT : Yukarıda belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarının açacakları sınavlara ilişkin diğer 
bilgiler için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına müracaat edilmesi gerekmektedir. 

21994/1-1 

K-E En az %40 Lise mezunu. 

K-E En az %40 Yüksekokul mezunu. 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 31 Ağustos 1999 - Sayı: 23802 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BAMCASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 31-08-1999 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

1- ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP ISKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE 
ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR. 
(T:DEVLET İÇ BORÇLANMA 
VADE 

TARİHİ TANIM 

TAHVİLİ, B:HAZİNE 
VADEYE KALAN 
GÜN SAYISI 

BONOSU) 
BUGÜNKÜ DEĞER 
(100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

27-10-1999 3B 57 89.555 
17-11-1999 3B 78 85.947 
15-09-1999 6B 15 97.064 
03-11-1999 6B 64 88.341 
19-01-2000 7B K i l 75.845 
06-10-1999 10B 36 93.257 
15-12-1999 12T 106 81.311 
17-02-2000 12T 170 71.616 
16-03-2000 12T 198 67.795 
22-03-2000 12T 204 67.009 
21-04-2000 12T 234 63.252 
03-05-2000 12T 246 61.827 
22-09-1999 12TS 22 94.725 
09-02-2000 14T 162 72.755 
15-03-2000 14T 197 67.927 
19-04-2000 14T 232 63.494 
17-05-2000 14T 260 60.219 
07-06-2000 14T 281 57.913 
23-08-2000 14T 358 50.452 

HALKA ARZ YÖNTEMİ İLE SATILAN BONO VE TAHVİLLER 

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

14-07-2000 12H1 TUFE«20 100.850 
14-07-2000 12H1A TÜFE*20 54.143 
14-07-2000 12H1K TÜFE*20 46.707 

2- VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLMAYAN FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER 
ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP ISKONTOLU OLARAK ALINAN 
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE VADE TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER ALAN BİR 
SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR. 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 31-08-1999 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

3- TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLERİ 
AŞAĞIDADIR. (BU KIYMETLER, KAMU KURUMLARININ YAPACAKLARI İHALE VE SÖZLEŞ 
MELEROE VE HAZİNE'CE SATILAN MİLLİ EMLAK BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE 
NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL EDİLİR. ) 
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 

TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

23-09-1999 12T-OZ TEFE 142.204 
29-09-1999 12T1 TÜFE»30 219.119 
29-09-1999 12T1A TÜFE*30 94.512 
29-09-1999 12T1K TÜFE*30 124.607 
02-10-1999 12T1 TÜFE*10 165.820 
02-10-1999 12T1A TÜFE*10 93.973 
02-10-1999 12T1K TÜFE*10 71.847 
05-10-1999 12T1 TÜFE*10 164.866 
05-10-1999 12T1A TÜFE*10 93.436 
05-10-1999 12T1K TÜFE*10 71.430 
23-10-1999 12T1 TÜFE*10 159.260 
23-10-1999 12T1A TÜFE*10 90.253 
23-10-1999 12T1K TÜFE«10 69.007 
30-10-1999 12T1 TÜFE*10 169.947 
30-10-1999 12T1A TÜFE»10 89.033 
30-10-1999 12T1K TÜFE*10 80.914 
02-11-1999 12T1 TÜFE*10 152.843 
02-11-1999 12T1A TÜFE*10 88.514 
02-11-1999 12T1K TÜFE«10 64.329 
05-11-1999 12T1 TÜFE«10 151.964 
05-11-1999 12T1A TÜFE*10 87.996 
05-11-1999 12T1K TÜFE»10 63.968 
06-11-1999 12T-OZ TEFE 133.107 
23-11-1999 12T1 TÜFE»10 146.796 
23-11-1999 12T1A TÜFE»10 84.935 
23-11-1999 12T1K TÜFE*10 61.861 
26-11-1999 12T1 TÜFE»10 145.953 
26-11-1999 12T1A TÜFE*10 84.433 
26-11-1999 12T1K TÜFE»10 61.520 
26-11-1999 24T4 TÜFE*26 99.455 
02-12-1999 12T1 TÜFE»10 143.415 
02-12-1999 12T1A TÜFE»10 83.436 
02-12-1999 12T1K TÜFE*10 59.979 
04-12-1999 12T1 TÜFE«10 142.865 
04-12-1999 12T1A TÜFE»10 83.106 
04-12-1999 12T1K TÜFE«10 59.759 
07-12-1999 12T1 TÜFE*10 142.044 
07-12-1999 12T1A TÜFE*10 82.613 
07-12-1999 12T1K TÜFE*10 59.431 
16-12-1999 12T-OZ TEFE 122.529 
24-12-1999 23T4 TÜFE*32 115.936 
24-12-1999 24T4 TÜFE*32 113.372 
29-12-1999 12T-OZ TEFE 119.266 
01-01-2000 12T-OZ TEFE 118.525 
01-01-2000 60T-OZ TEFE+6 123.191 
15-01-2000 12T1 TÜFE*10 ¿32.424 
15-01-2000 12T1A TÜFE*10 76.450 
15-01-2000 12T1K TÜFE*10 55.974 
15-02-2000 12T-OZ TEFE 108.024 
17-02-2000 12T-OZ TEFE 107.583 
05-03-2000 12T1 TÜFE«10 119.548 
05-03-2000 12T1A TÜFE*10 69.266 
05-03-2000 12T1K TÜFE*10 50.282 
23-03-2000 12T-OZ TEFE 103.119 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 31-08-1999 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

VADE 
TARİHİ TANIM 

KUPON 
FAİZ ORANI 

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
(100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

24-03-2000 12T-OZ TEFE 102.956 
31-03-2000 24T-OZ TEFE 96.399 
07-04-2000 60T-OZ TEFE«1.15 102.291 
16-04-2000 12T1 TÜFE«10 109.959 
16-04-2000 12T1A TÜFE«10 63.859 
16-04-2000 12T1K TÜFE*10 46.100 
21-04-2000 12T-OZ TEFE 96.856 
23-04-2000 12T-OZ TEFE 96.555 
24-04-2000 12T-OZ TEFE 96.406 
04-05-2000 12T-OZ TEFE 94.934 
30-05-2000 12T-OZ TEFE 91.310 
09-08-2000 14T1 TÜFE«23.70 110.247 
09-08-2000 14T1A TÜFE*23.70 51.701 
09-08-2000 14T1K TÜFE*23.70 58.546 
13-08-2000 12T1 TÜFE«10 87.591 
13-08-2000 12T1A TÜFE*10 51.339 
13-08-2000 12T1K TÜFE*10 36.252 
01-01-2001 60T-OZ TEFE+6 105.879 
01-09-2001 36T-OZ TEFE+6 114.964 
01-01-2002 60T-OZ TEFE+6 86.799 
01-01-2003 60T-OZ TEFE+6 87.392 
01-01-2004 60T-OZ TEFE+6 90.859 
06-01-2001 24T4 22.00 116.859 
21-02-2001 24T4 22.00 105.391 
21-03-2001 24T4 20.00 112.303 
24-07-2002 36T4D 20.77 102.396 
14-08-2002 36T4D 20.89 98.331 

4- T.Ç. BAŞBAKANLIK» HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ 
EDİLEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ 

VADE 
TARİHİ 

09-09-
25- 09-
26- 10-
15-11-
05-01-
01-02-
14-07-
25-08-

•1999 
1999 
•1999 
1999 
2000 
2000 
2000 
2000 

VADE 
TARİHİ 

18-11-1999 
17-12-1999 
22-12-1999 

TANIM 

12H401 
36T201 
12H401 
36T201 
12T401 
12T401 
12H401 
12T401 

TANIM 

36T216 
6B16 
6B16 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 ABD DOLARI KARŞILIĞI) 

454.404 
458.227 
448.314 
453.411 
451.529 
447.438 
449.921 
443.785 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 ALMAN MARKI KARŞILIĞI) 

240.061 
238.589 
239.004 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 31-08-1999 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

5- T.C. BAŞBAKANLIK, KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ BAŞKANLIĞINCA İHRAÇ 
EDİLEN GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ 

OTOYOL SENETLERİ 

VADE BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM (1 ABD DOLARI KARŞILIĞI) 

01-09-1999 OG 443.116 
30-09-1999 OG 440.688 
31-03-2000 OG 425.956 

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 108.60 196.103 
12-10-1999 240T-D 108.60 196.103 
16-12-1999 120T-D 105.70 175.003 
17-02-2000 120T-D 97.96 152.334 
17-02-2000 240T-D 97.96 152.334 
06-07-2000 120T 73.34 111.252 
31-07-2000 120T 105.00 108.342 

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 : 
Sayfa 

Sınır Tespit Kararı 
— Sınır Tespitine Dair Bir Adet Karar 1 

Yönetmelikler 
— Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 2 
— İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönet

meliği 4 
— İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Lisans 

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 17 
— İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği 29 

Tebliğler 
— Ozon Tabakasını incelten Maddelerin ithaline ilişkin Tebliğde Değişik

lik Yapılmasın Hakkında Tebliğ 41 
— Türk Gıda Kodeksi-Yemeklik Tuz Tebliğinde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Tebliğ (No : 99/8) 42 

İlânlar 
a - Yargı Hânları 43 
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 44 
c - Çeşitli İlânlar 87 
- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin 

Günlük Değerleri 92 

HUKUKÇULARIN DİKKATİNE 

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden: 

Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığınca 4. baskısı İşletmemizde yaptırılan 
"Türk Hukuk Lügati" eski ve yeni Türk Hukukunun bütün terimleri yanında İngilizce, 

Almanca, Fransızca ve Lâtince Hukuk terimlerini de içine alacak şekilde beş ayrı lügat bir 
arada olmak üzere hukukçuların hizmetine sunulmuştur. 

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünde basılan bu eser bü
yük boy, 582 sahife, birinci hamur kağıt ve ciltli olarak hazırlanmış, satış fiyatı KDV da
hil 2.000.000 - TL. dır. 

İstekliler kitabı aşağıdaki şartlarla temin edebilirler: 
— Talep sahipleri Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye işletmesi Müdürlüğünün 

Erguvan Sok. No: 2 06030 Ulus/ANKARA adresindeki satış bürosuna bizzat müracaat 
ederek temin edebilirler. 

— Ayrıca posta ile talep edenlerin Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşlet
mesi Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Ankara Dışkapı Şubesi nezdindeki 30423-2065-
97207 numaralı hesabına taahhütlü posta ücreti dahil 3.000.000 - TL. yatırarak dekontun 
bir suretini Resmi yazıldilekçe ekinde İşletme Müdürlüğümüze göndermeleri gerekmekte
dir. Ödemeli olarak gönderilmez. 

İlgililere duyurulur. 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyat ı : (KDV. dahil) 175.000,-TL. 




