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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi
T.C.
BAŞBAKANLIK
Personel ve Prensipler

14 Aralık 1996

Genel Müdürlüğü
B.02.0.PPG.0.12-308-23799

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Aralık 1996 tarihinde Rusya Federasyonu'na giGörüşmelerde bulunmak üzere, 17 Aralık 1996 tarihinde Rusya Federasyonu'na
üne
decek
kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Meh
nı Prof. Dr. Mehmet SAĞLAM'ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
met SAĞLAM'ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
Prof. Dr. Necmettin E R B A K A N
Başbakan

TÜRKİYE
CUMHURBAŞKANLIĞI
39-06-188-96-721

14 Aralık 1996

BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 14 Aralık 1996 gün ve B.02.0.PPG.0.12-308-23799 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Aralık 1996 tarihinde Rusya Federasyonu'na giGörüşmelerde bulunmak üzere, 17 Aralık 1996 tarihinde Rusya Federasyonu'na
üne
decek
kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Meh
dımcılığına, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mehmet SAĞLAM'ın vekâlet etmesi uygundur.
met SAĞLAM'ın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1
Resmi Gazete Kodu : 171296

İçindekiler 96. Sayfadadır.
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T.C.
BAŞBAKANLIK
Personel ve Prensipler

14 Aralık 1996

Genel Müdürlüğü
B.02.0.PPG.0.12-308-23798

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde
Görüşmelerde bulunmak
bulunmak
decek
BakanıoH . Ufuk SÖYLEMEZ'in
Bakanı H . Ufuk SÖYLEMEZ'in

üzere,
üzere, 17
17 Aralık
Aralık
vekâlet etmesini
vekâlet etmesini

1996
1996 tarihinde
tarihinde Rusya
Rusya Federasyonu'na
Federasyonu'na gievlet
yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
Prof. Dr. Necmettin E R B A K A N
Başbakan

TÜRKİYE
CUMHURBAŞKANLIĞI
39-06-187-96-720

14 Aralık 1996

BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 14 Aralık 1996 gün ve B.02.0.PPG.0.12-308-23798 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Aralık 1996 tarihinde Rusya Federasyonu'na giGörüşmelerde bulunmak üzere, 17 Aralık 1996 tarihinde Rusya Federasyonu'na
decek o
adar; Devlet Bakanlığına, Devlet
Bakanı H. Ufuk SÖYLEMEZ'in vekâlet etmesi uygundur.
Bakanı H. Ufuk SÖYLEMEZ'in vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI

Atama Kararı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :
Karar Sayısı: 96/46536
1 — Bakanlık Müsteşarı Selahattin SEYİS'in başka bir göreve atanmak üzere görevin
den alınması,
Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve +7600 ek göstergeli Müsteşarlığa Sakarya
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Görevlisi (eski) Mahmut Fikret BİLGE'nin
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 92 nci maddesi ile 2451. sayılı Kanunun 2
nci ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görül
müştür.
2 — Bu Karan Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
13 Aralık 1996

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN
Prof.
Prof. Dr. Tansu ÇİLLER
C. AYHA
C. AYHAN
Başbakan
Dışişleri Bak. ve Başbakan Yrd.
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2
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Yönetmelikler
M i l l i Eğitim Bakanlığından :
Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatına Sürekli Görevle
Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatına sürekli görevle
atanacak personelin gerekli ve yeterli yabancı dil bilgisi, meslek bilgisi, temsil yeteneği ve bu
niteliklerin tesbiti ile görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yurtdışı Teşkilatında sürekli olarak
görevlendirilecek Eğitim Müşaviri, Eğitim Ataşesi, Eğitim Ataşe Yardımcısının nitelik, seçim ve
görevlendirilmeleri ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik 14.07.1969 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; 14.06.1973
tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 2 ve 59 uncu; 30.04.1992 tarih ve 3797 sayılı Milli
Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 20 ve 21 inci maddeleri ile 14.12.1983
tarih ve 18251 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı
Teşkilatı Hakkında 189 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 11 inci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;
Bakanlık

: Milli Eğitim Bakanlığı'nı,

Yurtdışı Teşkilatı

: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri ve Başkonsoloslukları nezdindeki

Eğitim Müşavirliği

: Yurtdışındaki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri nezdindeki Bakanlık

Eğitim Müşavirlikleri ve Ataşeliklerini,

temsilciliğini,

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3
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Eğitim Müşaviri

: Yurtdışındaki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri nezdindeki Bakanlık

Eğitim Ataşeliği

: Yurtdışındaki Türkiye Cumhuriyeti Başkonsoloslukları nezdindeki

Eğitim Ataşesi

: Yurtdışındaki Eğitim Müşavirlikleri ile Eğitim Ataşelilikleri nezdindeki

temsilcisini,

eğitim ve öğretim hizmetlerini yürüten Bakanlık temsilciliğini,

Bakanlık temsilcisini,
Eğitim Ataşe Yardımcısı: Yurtdışındaki Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşeliklerine Ataşe
Yardımcısı olarak atanan Bakanlık temsilcisini,
Sekreter

: Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatı nezdinde istihdam edilen
mahalli sekreteri sözleşmeli personeli,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Nitelikler

Görevlendirileceklerde Aranan Genel Şartlar

Madde 5- Yurtdışında sürekli olarak görevlendirilecek personelde aranacak genel şartlar
şunlardır:
a) Fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
b) Son müracaat tarihi itibariyle son üç yıldır Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı kadrolarında
çalışıyor olmak,
c) Son altı yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,
d) Memuriyete engel olacak derecede olmasa dahi taksirli suçlar hariç herhangi bir hapis
cezasına mahkum edilmemiş ve son beş yıllık hizmet süresi içinde maaş kesimi de dahil aylıktan
kesme cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış veya idari görevi adli ve idari soruşturma
sonucu üzerinden alınmamış olmak,
e) Yurtdışında

çalışmalarını

olumsuz

şekilde

etkileyebilecek

şahsi

ve

ailevi

zaafları

bulunmamak,
f) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak,
g) Erkekler için askerlikle ilişiği bulunmamak,
h) Bu yönetmelikte belirlenen esaslara uygun olarak; yabancı dil ile ilgili şartlan taşımak ve
yapılacak olan Mesleki Yeterlilik ve Temsil Yeteneği sınavlarını kazanmak.
Özel Şartlar

Madde 6- Bakanlık yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanacaklarda aranacak özel şartlar
şunlardır:
a) Eğitim Müşavirliği için;
1. Eğitim-öğretim veya genel idare hizmetleri sınıfında olmak ve bu sınıflarda görevli
personelde aranan nitelikleri taşımak,
2. Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az 12 yıllık hizmeti olmak,
b) Eğitim Ataşeliği için;
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4
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1. Eğitim-öğretim veya genel idare hizmetleri sınıfında olmak ve bu sınıfta görevli personelde
aranan nitelikleri taşımak,
2. Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az 10 yıllık hizmeti olmak,
c) Eğitim Ataşe Yardımcısı kadroları için;
1. Eğitim-öğretim veya genel idare hizmetleri sınıfında olmak ve bu sınıfta görevli personelde
aranan nitelikleri taşımak,
2. Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az 8 yıllık hizmeti olmak.

Tercih Sebepleri

Madde 7- Yurtdışında görevlendirilecek personelde aranacak tercih sebeplen şunlardır:
a) En az 5 yıl öğretmenlik yapmış olmak,
b) Teşekkür belgesi, takdirname veya aylıkla ödüllendirme ile taltif edilmiş olmak,
c) Master veya doktora yapmış olmak,
d) Yayımlanmış eserleri bulunmak,
e) Milletlerarası kuruluşların çalışmalarında tercübe sahibi olmak,
f) Hizmet yapacağı ülkenin resmi dilinin yanında, geçerliliği olan bir ya da daha fazla yabancı dil
bildiğini en az (D) seviyesinde Kamu Personel: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı belgesi ile
belgelendirmek,
g) Atanacağı ülkede en az 4 yıl ikamet etmiş olmak,
h) Eşler için yüksek tahsil yapmış olmak veya geçerliliği olan bir yabancı dili bilmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SINAVLAR

Yabancı Dil, Mesleki Yeterlilik ve Temsil Yeteneği Sınavları

Yabancı Dil

Madde 8- Yurtdışı teşkilatında görevlendirilecek personelin yabancı dil bilgisi seviyesi,nin
tesbiti aşağıdaki esaslara göre yapılır.
a) Bakanlık yurtdışı teşkilatında görevlendirilecek personelde; 09.02.1991 tarih ve 20781 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 2. maddesine göre
çıkarılan "Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tesbitine Dair Esaslar uyarınca ÖSYM
tarafından yapılan veya yapılacak olan (KPDS) sınavlarda, hizmetin gerektirdiği dillerin birinden asgari
(C) seviyesinde belge sahibi olma şartı aranır.
b) Yurtdışında atanacağı kadronun şartlarını taşımak kaydıyla; üniversitelerin yabancı dilde
eğitim yapan fakülte veya yüksekokulları ile hizmetin gerektirdiği dillere ait filoloji bölümlerinden
mezun olanlar, üniversitelerde doçentlik veya profesörlük ünvanı almış olanlar, yurtdışında lisans veya
lisansüstü öğrenim görmüş olanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile
Tacikistan'da

görevlendirilecek personelde

09.02.1991 tarih ve 20781 sayılı Resmi Gazete'de

yayımlanan ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nln değişik 2. maddesine göre çıkarılan "Kamu
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Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tesbitine Dair Esaslar" uyarınca ÖSYM tarafından yapılan
veya yapılacak olan (KPDS) sınavlarında hizmetin gerektirdiği dillerin birinden asgari (C) seviyesinde
belge sahibi olma şartı aranmaz.

Mesleki Yeterlilik Sınavı

Madde 9- Bakanlığın yurtdışı teşkilatında sürekli bir göreve atanacak personel, hizmetin
gerektirdiği mesleki bilgi ve ehliyetlerinin tespiti için yazılı veya sözlü sınava tabi tutulur.
Madde 10- Mesleki yeterlilik sınavına; üniversitelerin yabancı dilde eğitim yapan fakülte veya
yüksekokulları ile hizmetin gerektirdiği dillere ait filoloji bölümlerinden mezun olanlar, fakülte veya
yüksekokul mezunu olup, atanacakları görev itibariyle KPDS'den asgari (C) seviyesinde başarı belgesi
sahibi olanlar ve üniversitelerde doçentlik veya profesörlük unvanı almış olanlar, yurtdışında
atanacağı kadronun şartlarını taşımak kaydıyla yurtdışında lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş
olanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile Tacikistan'da görevlendirilecek
personel girebilir.
Mesleki Yeterlilik Sınavının Konulan ve Değerlendirme Komisyonu

Madde 11- Mesleki yeterlilik ve temsil yeteneğini tespit edecek sınav komisyonu, Müsteşarın
veya ilgili Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Dış İlişkiler Genel Müdürü ile Personel Genel
Müdüründen oluşur.
Sekreterya hizmetleri Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce yürütülür.
Türk Cumhuriyetleri ve Tacikistan'da görevlendirilecek Eğitim Müşaviri, Eğitim Ataşesi ve
Eğitim Ataşe Yardımcılarına ait seçim, görevlendirme ve her türlü özlük haklarıyla ilgili iş ve işlemler
Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü'nce yerine getirilir.
Mesleki yeterlilik ve temsil yeteneğini tespit edecek sınav komisyonu, Müsteşarın veya ilgili
Müsteşar Yardımcısının başkanlığında Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürü ile Personel Genel
Müdüründen oluşur.
Sekreterya hizmetleri Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü'nce yürütülür.

Mesleki Yeterlilik Sınavının Konulan

Madde 12- Mesleki Yeterlilik Sınavı aşağıdaki konulan içine alır:
1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve devlet yapısıyla ilgili temel bilgiler,
2. Başlıca milletlerarası kuruluşlar, görevleri ve Türkiye'nin bu kuruluşlarla ilişkileri,
3. Genel Türk Tarihi ile Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,
4. Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatının işleyişi, yurtdışı
eğitim-öğretim hizmetleri ve meseleleri,
5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun izin, sicil ve disiplin işlemleri İle ilgili bölümleri,
6. Genel kültür ile resmi yazışma kuralları ve dosyalama sistemi,
Değerlendirme toplam 100 puan üzerinden olup; 1. konu 15, 2. konu 10, 3. konu 20,4. konu 20.
5. konu 10 ve 6. konu 25 puandır, başarılı sayılmak için en az 100 puan üzerinden 70 puan almak
şarttır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6
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Temsil Yeteneği Mülakatı

Madde 13- Bakanlık yurtdışı teşkilatında görevlendirileceklerın temsil yeteneklerinin tespiti için,
yazılı veya sözlü olarak yapılan mesleki yeterlilik sınavında başarılı olanlar mülakata alınırlar.

Sınav Komisyonu Mülakata Alınan Adayları;

1. Türkçe'yi güzel konuşma ve ifade edebilme,
2. Milli şuur, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık, laik, çağdaş, demokratik davranış,
3. Tutum ve davranışlarından tutarlılık,
4. Genel kültür,
5. Görgü Kuralları bilgisi, örf ve adetlere bağlılık.
S. Protokol bilgisi,
7. Genel görünümü, temizlik ve giyimi,
8. Kendisine güveni ve çalışma anlayışı,
9. Çevreye uyumu,
10. Sorumluluk anlayışı,
yönünden değerlendirir.
Değerlendirme 100 puan üzerinden olup; 1. Konu 15, 2. konu 15,3. konu 10, 4. konu 10. 5. konu
10, 6. konu 10,7. konu10,8.konu 10, 9. konu 5,10. konu 5 puandır.
Adayların başarılı sayılabilmeleri için temsil yeteneği mülakatından 100 puan üzerinden en az
70 puan almaları şarttır.

Sınavlardan Muafiyet
Madde 14- Bu yönetmelik hükümlerine göre yabancı dil ve mesleki yeterlilikleri tespit edilip,
Bakanlık yurtdışı teşkilatındaki sürekli görevlere atanmış ve bu görevlerde en az üç (3) yıl çalışmış
personel, müteakip yurt dışı sürekli görevlere atanmalarında sınava tabi tutulmazlar. Ancak, lüzum
görülmesi halinde mesleki yeterlilik ve temsil yeteneğini tesbit sınavına alınabilirler.
Bakanlık hizmet birimlerinde Genel Müdür Yardımcısı, İl Milli Eğitim Müdürü veya daha üst
görevlerde en az iki (2) yıl çalışmış bulunanlar Mesleki Yeterlilik ve Temsil Yeteneği sınavlarına tabi
tutulmazlar.
Bu Yönetmelikte belirtilen yabancı dil şartlarına sahip olup mesleki yeterlilik ve temsil yeteneği
sınavını kazanan adaylardan üç (3) yıl içinde yurtdışı göreve atanma sırası gelmeyenler yeniden sınava
tabı tutulurlar.
Başarı Sıralaması

Madde 15- ilk defa yurtdışına sürekli görevle atamalarda sınavlardaki başarı sıralaması esastır.
Yeniden yurt dışına sürekli görevle atamalarda ise daha önceki yurtdışı görevlerdeki başarı durumu da
esas alınır.
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Yönlendirme Eğitimi

Madde 16- Bakanlık yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atananlar, yurtdışına gönderilmeden önce;
a) Görevlerin özelliğine göre Başbakanlıkça veya Dışişleri Bakanlığı'nca

belirlenecek esaslar

dahilinde dış görev yönlendirme eğitimine,
D) Bakanlık ilgili birimlerinde 15 günden az olmamak üzere hizmetiçi eğitime,
tabi tutulurlar.
Görevlendirme Süresi

Madde 17- Eğitim Müşaviri, Eğitim Ataşesi, Eğitim Ataşe Yardımcılarının yurtdışı görev süreleri üç
(3) yıldır. Ancak, görevinde başarılı olan ve yurtdışı görevlerinin devamında fayda görülen personelin
görev süreleri; Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün, Türk Cumhuriyetleri ve Tacikistan için Yurt Dışı Eğitim"
Öğretim Genel Müdürlüğü'nün teklifi üzerine alınacak Bakanlık Onayı ile bir (1) yıl daha uzatılabilir.
Bu Yönetmelik hükümlerine göre seçilerek yurtdışı göreve atananlar yurtiçi göreve dönmelerinin
üzerinden üç (3) yıl geçmeden yeniden yurt dışı görevine atanamazlar.

Daha önce Bakanlık yurtdışı teşkilatında Eğitim Müşaviri veya Eğitim Ataşesi olarak görev
yapanlar, bir sonraki yurtdışı görevlendirmelerde önceki ünvanlarının altında bir kadroya, kendi istekleri
dışında atanamazlar.

Sözleşmeli /Mahalli Sekreter

Madde 18- Sözleşmeli / Mahalli Sekreterlerin çalıştırılmasına dair esaslar, genel hükümler
çerçevesinde görev alanları itibariyle, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel
Müdürlüğü'nce belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Yurtdışı Göreve Yeniden Atanma Esasları

Madde 19- Daha önce yurtdışında Eğitim Müşaviri, Eğitim Ataşesi veya Ataşe Yardımcısı olarak
görev yapanlardan başarılı sicil almış olanlar üç (3) yıl sonra yeniden yurtdışına atanabilir.
Madde 20- Bu Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen genel şartlardan herhangi birini taşımadığı
halde, bu yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Bakanlık yurt dışı teşkilatında Eğitim Müşaviri, Eğitim
Ataşesi, Eğitim Ataşe Yardımcısı olarak görev yapmış olanlar, bu yönetmelikte belirtilen genel şartları
taşımayanlar ve yabancı dil ile ilgili hükümleri yerine getirmeyenler ikinci kez yurt dışına atanamazlar.
Madde 21- Devletin güven ve itibarına gölge düşürenler, yurtiçinde veya yurtdışında bölücü
teşkilatlarla işbirliği yapanlar, daha önce yurt dışında borç bırakanlar, bu konularda kovuşturma geçirip
ceza almış olanlar, maaşları hacizli olanlar, temsil yeteneği ya da görev liyakati ile ilgili olarak olumsuz
sicil alanlar, içki, kumar ve uyuşturucu madde alışkanlıkları bulunanlar, paraya çevrilmiş veya tecil
edilmiş dahi olsa memuriyete engel olmayan hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile cezalandırılmış olanlar yurt
dışında görevlendirilemezler.
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Görevli Birim

Madde 22- Bu yönetmelikte belirtilen nitelikleri taşıyan adayların, yurtdışı teşkilatına sürekli
görevle atanabilmeleri için ;Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün alacağı Bakanlık Onayı ile mesleki yeterlilik
ve temsil yeteneği sınavlarına alınırlar. Bu sınavlarda başarılı olanların atama teklifleri Dış ilişkiler Genel
Müdürlüğü'nce hazırlanarak Bakanlık Onayına sunulur. Bakanlık Makamı olurundan geçen teklif onayının
bir örneği Personel Genel Müdürlüğü'ne gönderilir. Personel Genel Müdürlüğü bu onaya göre
kararnamenin düzenlenmesini sağlar.
Türk Cumhuriyetleri ve Tacikistan'a yapılacak atamalar için, adayların mesleki yeterlilik ve temsil
yeteneği sınavlarına alınmalarıyla ilgili Bakanlık Onayı ile atama teklif onayının alınması işlemleri Yurt
Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü'nce yürütülür.

Atama Ertelemesi

Madde 23- Haklarında ceza kovuşturması veya kınamadan daha ağır bir cezayı gerektirebilecek
disiplin kovuşturması açılanların dış göreve atanmaları kovuşturma sonucuna kadar ertelenebilir.

Atananların Geriye Çekilmesi

Madde 24- Yurtdışına atanabilmek için öngörülen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılanlarla
bu nitelikleri yitirenler ve haklarında 21. maddede belirtilen nitelikte kovuşturma açılanlar, süre
beklemeden merkeze alınırlar.
Görevlerinde başarılı olamadığı veya devlet memurluğu ve yurt dışındaki temsil görevi ile
bağdaşmayan davranış ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilenler ve ezellikle 1739 sayılı Milli Eğitim
Temel Kanunu'nun 11 inci maddesinde de belirtildiği gibi, eğitim kurumlarında Anayasa'da ifadesini bulan
Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinlerde bulunanlar ve bu nitelikteki günlük siyasi olay
ve tartışmalara karışanlar, bu tür olumsuz davranışları büyükelçilik, başkonsolosluk ve diğer resmi
kuruluşlardan gelen yazı veya raporlarla belirlenen, yapılan inceleme ve soruşturmalarla da durumları
tesbit edilenler, M.E.B.'nın da uygun görmesi halinde 17 inci maddede belirtilen normal görev sürelerinin
sona ermesi beklenmeden derhal geri çekilir ve yurt içinde bir göreve tayin edilirler.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 25- 25 Nisan 1980 tarih ve 16970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli eğitim
Bakanlığı'nca Yurt Dışı Hizmetlerinde Sürekli Veya Geçici Olarak Görevlendirilecek Personelin Nitelik,
Seçim ve Görevlendirme Usulleri Hakkında Yönetmelik" ile değişiklikleri yürürlükten Kaldırılmıştır
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlük, Yürütme
Yürürlük
Madde 26- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 26- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Yürütme 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.
Madde 27- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Türk Kooperatifçilik Kurultayı Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Kooperatifçilik Kurultayı'nın oluşturulMadde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Kooperatifçilik Kurultayı'nın
ması ve işleyişi ile ilgili çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.

oluşt

Dayanak
Madde 2 — B u Yönetmelik, 24/6/1969 tarih ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 80 inci maddesi uyarınca 10/2/1995 tarih ve 95/6593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıy
la yürürlüğe konulan Türkiye Kooperatifleri Danışma Kurulu Tüzüğü'nün 9 uncu maddesi
ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;
İlgili Bakanlıklar

: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,

İlgili Bakan

: Toplantı çağrısını yapan

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,
Sanayi ve Ticaret Bakam,
Tarım ve Köyişleri Bakanı,
Kurultay

: Türk Kooperatifçilik Kurultayı,

Kooperatif

: Kooperatif ve üst kuruluşları,

anlamında kullanılmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş
Kurultay
Madde 4 — Kurultay, Türk kooperatifçiliğinin gelişmesini sağlayıcı her türlü görüş,
araştırma, inceleme sonuçlarını açıklamak, tartışmak, kooperatifçilikle ilgili aksaklık ve so
runları saptayıp çözüm yollarını göstermek amacıyla toplanır ve gerekli kararlan alır.
Kurultay kararlan tavsiye niteliğindedir.
Kurultayın Oluşumu
Madde 5 — Kurultay, ilgili bakanın başkanlığında, ilgili bakanın bulunmadığı durum
larda ilgili bakanlık müsteşarının başkanlığında, aşağıda belirlenen üyelerden oluşur:
a) Türkiye Kooperatifleri Danışma Kurulu üyeleri,
b) İlgili bakanlıklardan; müsteşar, müsteşar yardımcıları, teftiş kurulu başkanı, araşb) İlgili bakanlıklardan; müsteşar, müsteşar yardımcıları, teftiş kurulu başkanı,
r, batırma p
ğımsız daire başkanları, kooperatiflerle ilgili kontrolörler birim başkam, teftiş kurulu başka
ğımsız
nının belirleyeceği beş müfettiş, ilgili genel müdürlükçe belirlenecek beş kontrolör, Ankara,
lenecek beş kontrolör, Ankara,
İstanbul, İzmir i l müdürleri, ayrıca seçilecek yedi i l müdürü,
İstanbul, İzmir i l müdürleri, ayrıca seçilecek yedi i l müdürü,
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10
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c) Başbakanlıktan iki üye,
d) Orman ve Çevre Bakanlıklarından birer üye,
e) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıklarından birer üye,
f) Toplu Konut İdaresi Başkanlığından bir üye,
g) Büyük şehir belediyelerinden birer üye,
h) Kooperatifçilik eğitimi yapan üniversitelerden birer üye,
i) Kooperatif merkez birliklerinden üçer üye, merkez birliği kuruluşunu oluşturama
mış kooperatif türlerinden ilgili bakanlıklarca belirlenecek beşer birlikten birer üye,
j) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Ma
li Müşavirler Odaları Birliği, Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliği ile Türkiye
Barolar Birliğinden birer üye,
k) Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonlarından birer üye,
1) En çok şube ve üyeye sahip Tüketici Derneğinden bir üye.
Diğer Konuşmacı ve Katılımcılar
Madde 6 — Kurultayı düzenleyen bakanlık; bildiri sunmak, görüş belirtmek ya da
gözlemci olarak gerekli gördüğü yetkililerle uzmanları da toplantıya davet edebilir.
Ancak bunlar oy kullanamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Usulü
Kurultayın Toplanması
Madde 7 — Kurultay, ilgili bakanlığın çağrısıyla en az beş yılda bir dönüşümlü ola
rak toplanır. Çağrıyı yapan bakanlık, toplantı tarihini, yerini ve gündemini belirler.
Toplantı gündemi saptanırken, diğer ilgili bakanlık ve Türkiye Milli Kooperatifler
Birliği'nin görüşü alınır.
Toplantı tarihi, yeri ve gündemi, üyelere en az üç ay önceden duyurulur.
İlgili bakan, gerek görürse, kurultayı olağanüstü toplantıya da çağırabilir.
Kararlar, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.
Kurultay Ön Hazırlıkları
Madde 8 — Kurultay Genel Sekreterliğince, gündemle ilgili olarak saptama ve görüş
belirlemek üzere ön komisyon çalışmaları yapılabilir.
Bu çalışmalar; ilgili bakanlıklar, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği, ayrıca gerekli
görülebilecek diğer üye temsilcileriyle birlikte yürütülür.
Hazırlanacak raporlar, Kurultay üyelerine gönderilir.
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Kurultayın Çalışma Usulü
Madde 9 — Kurultay, aşağıdaki kurallara göre çalışır:
a) Oturumları; ilgili bakan, yokluğunda ilgili bakanlık müsteşarı yönetir. Kurultay; ilk
oturumda, biri ilgili bakanlık mensubu üyeler arasından olmak üzere, iki başkan vekili ile üç
yazman seçer.
b) Gündemdeki konularla ilgili olarak komisyonlar kurulur. Komisyonların üyeleri
Kurultay Başkanınca belirlenir.
c) Komisyon rapor ve tutanakları, komisyon başkanı ya da sözcüsü tarafından Kurul
taya sunulur. Görüşülerek karara bağlanır.
Komisyonlar
Madde 10 — Komisyonların çalışmasında şu kurallar göz önünde tutulur:
a) Her komisyon; ilk toplantısında, kendi üyeleri arasından açık oyla bir başkan, bir
başkan yardımcısı, bir yazman seçer. Gerekirse bir sözcü belirler.
b) Komisyon çoğunlukla toplanır. Kararlar, oy çokluğuyla alınır, bir tutanağa bağla
nır. Oylarda eşitlik durumunda, komisyon başkanının katıldığı görüş benimsenmiş sayılır.
c) Her komisyon, kendi konusuyla ilgili çalışmaları yapar, raporunu Başkanlığın
belirlediği süre içinde bitirir. İsteyen üye, imzası altında karşı görüş belirtebilir.
d) Komisyonlar, hazırladıkları imzalı rapor ve tutanakları, gecikmeden Genel
Sekreterliğe teslim eder.
Genel Sekreterlik
Madde 11 — Kurultayın genel sekreterlik işleri ilgili bakanlıkta kooperatiflerle ilgili
genel müdürlükçe yürütülür.
Genel Sekreter ve yardımcıları, ilgili bakanlıkça belirlenir.
Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır:
a) Kurultay'ın toplanması için gerekli hazırlıkları yapmak, toplantı gündemi ile tari
hinin saptanmasını sağlamak,
b) Gündem ve eklerini, Kurultay üyeleri ile ilgililere göndermek,
c) Gündem konuları ile ilgili metinlerin hazırlanmasına yardımcı olmak,
d) Kurulmuş komisyonlar arasında eşgüdümü sağlamak,
e) Kurultay sonuç bildirisinin hazırlanmasına yardımcı olmak,
f) Toplantının düzenli ve başarılı geçmesi için gerekli her türlü önlemi almak,
g) Toplantı bildirilerinin, Kurultay kararlarının, ilgili diğer metinlerin basım ve dağı
tımını sağlamak.
Yayın ve Dağıtım
Madde 12 —Toplantıya sunulmuş bildiriler, komisyon raporları, tutanaklar, alınan
kararlar, ilgili diğer belge ve bilgiler; tümü ile ya da özet olarak, ilgili bakanlıkça yayınlana
bilir ve dağıtılabilir.
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Yayın ve dağıtım hakkı, ilgili bakanlığa aittir.
Giderler
Madde 13 — Kurultay ile ilgili tüm giderler ilgili bakanlığın bu amaçla oluşturulmuş
fon ya da bütçesinden karşılanır. Ancak, toplantıya katılan üyeler ve katılımcıların yol gider
leri ve gündelikleri kurumlarınca karşılanır.
Kurultayla ilgili giderlerin karşılanması mevzuatına uygun olarak ilgili Bakanlıkça
belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Geçici Madde 1 — İlk Kurultay, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenir.
Yürürlük
Madde 14 — Maliye Bakanlığı ve Sayıştay'ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönet
melik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15 —Yönetmelik hükümlerini, "Sanayi ve Ticaret Bakanı" ile "Tarım ve
Köyişleri Bakanı" birlikte yürütür.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından :
Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak
Atama ve Nakil Yönetmeliği'ne Ekli, Bölgeleri Gösteren
Listeye, Yeni Kurulan İlçelerin Eklenmesine
Dair Yönetmelik
M A D D E 1 — Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve
Nakil Yönetmeliği'ne ekli, bölgeleri gösteren listeye, aşağıda yeni kurulan ilçeler eklenmiştir.
Bağlı Olduğu
Mahalli

Nevi

Bölgesi Ağır Ceza

Bağlı Olduğu İl

Karpuzlu

Tek Hakimli

4

Aydın

Aydın

Tuzla

Çift Hakimli

1

Kartal

İstanbul

Bağcılar

Çift Hakimli

1

Bakırköy

İstanbul

Yürürlük
M A D D E 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
M A D D E 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Dumlupınar Üniversitesinden:
Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — a) 2547 sayılı Kanunun 65 inci maddesi hükmü gereğince Üniversite
lerarası Kurul tarafından hazırlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" ile Yüksek
öğretim Kurulu ana ilkeler ve yönetmelik kararlarına bağlı olarak düzenlenen bu Yönetme
lik Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretiminde uygulanacak esasları düzen
ler.
b) Lisansüstü eğitim, Yüksek Lisans, Doktora ve sanat dallarında yapılan Sanatta Ye
terlik programlarından oluşur.
GİRİŞ ŞARTLARI
Başvuru
Madde 2 — a) Lisansüstü eğitim ve öğretime ait girişle ilgili her türlü başvuru bu
konuda Enstitüler tarafından verilen (programların adları, her programa kabul edilecek öğ
renci kontenjanı ve şartlarını belirten) ilan üzerine Enstitü Müdürlüğüne yapılır. Başvuran her
aday ilanda istenilen belgeleri belirtilen süre içersinde eksiksiz tamamlamak zorundadır.
b) Yüksek lisans için başvuracak adayların Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarınca
uygun görülen ve Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir lisans derecesine sahip olma
sı gerekir.
c) Doktora programlarına başvuracak adayların Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca
uygun görülen ve Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir bilim alanında bir lisans ve
yüksek lisans derecesine sahip olması gerekir.
Madde 3 — a) Yüksek lisans programlarına lisans başarı düzeyi değerlendirilerek
öğrenci kabul edilir. Yüksek lisans bilim sınavında, lisans mezuniyet ortalamasının % 30'una
bilim sınavı notunun % 70'i eklenerek başarı puanı hesaplanır ve sıralama yapılarak konten
jana göre öğrenci alınır. Yüksek lisans programına kabul için yabancı dil (İngilizce) yeterlik
sınavı yapılır. Bilim sınavı başarı notu 65/100'den, yabancı dil (İngilizce) yeterlik sınavı ba
şarı notu 60/100'den aşağı olamaz. Kamu Personeli Yabancı D i l Seviye Tespit (İngilizce) sı
navından en az 50 alanlar veya bu düzeye denkliği ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
onaylanan belgeyi getirenler yüksek lisans yabancı dil sınavından muaf tutulurlar.
b) Doktora programlarına, lisans ve yüksek lisans başarı düzeyleri değerlendirilerek
öğrenci kabul edilir. Doktora bilim sınavında, lisans mezuniyet ortalamasının % 15'i, yüksek
lisans mezuniyet ortalamasının % 15'i, bilim sınavı notunun % 70'i alınarak başarı puanı beyabancı dil (İngilizce) yeterlik sınavını başarmış olmak gerekir. Doktora yabancı dil yeterlik
sınavı başarı notu 70/100'dür. Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit (İngilizce) sınavın
dan en az 60 alanlar veya bu düzeye denkliği ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onay
lanan belgeyi getirenler, doktora yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. ulu tarafından onaylanan belgeyi getirenler, doktora yabancı dil sınavından muaf tutulurlar.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

17 Aralık 1996 - Sayı : 22850

Sayfa : 15

RESMİ GAZETE

c) Yurtdışında ikamet eden Türk veya yabancı uyruklu adayların lisansüstü programa
kabul edilebilmeleri için, Türkçe bildiklerini ve lisans öğrenimlerini tamamladıkları kurumun
Yükseköğretim Kurulunca denkliklerini belgelemeleri gerekir. Bu durumda olanlar için açı
lan kontenjanlara yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca öğrenci alınır.
d) Enstitüler, öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programlarının adlarını, başvuru
için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları ilan vererek duyurur. Sözkonusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.
e) Dumlupınar Üniversitesinde, lisansüstü eğitim yaptırmak maksadıyla alınan araştırma göe) Dumlupınar Üniversitesinde, lisansüstü eğitim yaptırmak maksadıyla alınan eKuteknoloji enstitüsünde yeniden sınav yapılmasına gerek kalmaksızın, lisansüstü öğretim yap
mak üzere görevlendirilebilirler.ınav yapılmasına gerek kalmaksızın, lisansüstü öğretim yapmak üzere görevlendirilebilirler.
Bu araştırma görevlilerinin tez projeleri, Dumlupınar Üniversitesinin Araştırma Fon
larından öncelik verilmek üzere desteklenebilir.
BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMINA ÖĞRENCİ KABULÜ
Madde 4 — a) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirti
len adaylara eksikliklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir:
1. Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı
alanlarda almış olan adaylar,
2. Lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim
kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,
3. Lisans ve yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışın
daki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora programı adayları,
4. Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış
olan adaylar.
b) Bilimsel Hazırlık Programı'na Madde 2-a ve 2-b'deki esaslara göre öğrenci kabul
edilir.
c) Bilimsel Hazırlık Programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı
nı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, Bilimsel Hazırlık
Programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı
başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programma yönelik
dersler de alabilir.
d) Bilimsel Hazırlık Programı için devam, ders sınavları, derslerden başarılı sayılma
koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar yüksek lisans ve doktora normal program
larında olduğu gibidir.
e) Bilimsel Hazırlık Programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre
dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen
yüksek lisans ve doktora programı sürelerine dahil edilemez. Bilimsel Hazırlık Programında
en az dokuz kredi saat, en fazla onsekiz kredi saat ders alınabilir.
Yürütmeve İdare Bölümü Sayfa : 15
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ÖZEL ÖĞRENCİ KABULÜ
Madde 5 — Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belli bir konu
da bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü
derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik
haklarından yararlanamazlar. Üniversite öğretim elemanları özel öğrenci olamaz. Lisansüstü
programlara kayıt için, Dumlupınar Üniversitesi Senatosunca ilgili dönem için, belirlenen
miktarda kayıt giderleri katkı payı ve ayrıca lisansüstü öğrenim harcı alınır. Özel öğrenci sta
tüsü ile ilgili devam, ders geçme, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar lisansüstü prog
ramlarının ilkelerine tabidir. Enstitülerin hangi yarıyıl özel öğrenci kabul edip etmeyecekle
rini Enstitü Yönetim Kurulu belirler. Özel öğrenciler normal öğrenci statüsüne geçtiklerinde,
özel öğrenci statüsünde aldıkları derslerin bir kısmını veya tamamını, ilgili Enstitü Yönetim
Kurulu'nun olumlu karan ile ders yüküne saydırabilirler.
YATAY GEÇİŞ Y O L U İLE ÖĞRENCİ KABULÜ
Madde 6 — Başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yüksek öğretim ku
rumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, DumluDumlupınar
lisans düzeyinde yatay geçiş için genel not ortalamasının en az 65/100, doktora düzeyinde ise
75/100 olması ve ilgili anabilim dalı başkanlığı önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulunun onayı
gerekir. Yatay geçiş ile ilgili diğer hususlar Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir.unun onayı
gerekir. Yatay geçiş ile ilgili diğer hususlar Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir.
KESİN KAYIT İŞLEMLERİ V E DİĞER HUSUSLAR
Madde 7 — a) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesiMadde 7 — a) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının
leşmesi,
an ilan
edilir. Sınavı kazanan adaylar, ilanda belirtilen süre içersinde istenilen belgeleri tamamlaya
rak kayıtlarını yaptırmadıkları takdirde herhangi bir hak iddia edemezler. Lisansüstü öğren
cilerine danışman atanıncaya kadar ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanı, danışmanlık göre
vini yürütür. Öğrenciler danışmanın önerdiği ve Enstitü Anabilim Dalı Başkanının onayladı
ğı dersleri almak zorundadır. Öğrenci kayıt ve ders ekleme-bırakma işlemleri, yüksek lisans
programının özellikleri dikkate alınarak Enstitü Müdürü tarafından yürütülür. Ders eklemebırakma işlemleri, kayıt dönemini takip eden en geç bir hafta içinde öğrencinin talebi, danış
bi, danışmanın ve anabilim dalı başkanının önerisi, Enstitü Müdürünün onayı ile kesinleşir.
manın ve anabilim dalı başkanının önerisi, Enstitü Müdürünün onayı ile kesinleşir.

kes

b) Öğrenciler akademik takvimde belirlenen sürede istenilen belgelerle kayıtlarını
yenilemek zorundadır. Kayıt yenilemeyen öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir.
c) Öğrencilerin ilgili enstitüdeki kayıtlarını dondurabilmeleri için, Dumlupınar Ünic) Öğrencilerin ilgili enstitüdeki kayıtlarını dondurabilmeleri için, Dumlupınar
versites
e geçerli nedenler" çerçevesinde Enstitü Yönetim
Kurulunca olumlu karar alınması gerekir.
Kurulunca olumlu karar alınması gerekir.
d) Lisansüstü programlarında Derslere Devam: Öğrenci her yarıyıl teorik derslerin
% 70'ine, uygulamaların % 80'ine devam etmek zorundadır. Derslere devam, dersi yöneten
ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilip değerlendirilir. Derslere devam şartını yerine geti
ren lisansüstü öğrencisine ilgili yarıyıl sonunda bir final ve bir bütünleme sınav hakkı verilir.
Bu sınavların mazeret sınavı yoktur. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler ile dersler
den başarısız olan öğrenciler, ilgili dersleri tekrarlamak zorundadır. Ancak sözkonusu dersin
yerine ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla
başka bir ders alınabilir.
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Bir dersin başarı notu; ara sınav ve dönem içi çalışmalarından oluşan, dönem içi not
ortalamasının % 40'ına, final veya bütünleme sınav notunun % 60'nın ilavesiyle hesaplanır.
Dönem içi not ortalamasıyla, başarı notunun hesabında kesirli not en yakın tam sayıya ta
mamlanır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için, yüksek lisans öğrencilerinin başarı notu
65/100'den, doktora öğrencilerinin başarı notu 75/100'den aşağı olamaz.
Sınav sonuçlarında maddi hatalar dışında değişiklik yapılamaz, maddi hatalar sınav
sonuçlanılın ilanını izleyen 5 işgünü içerisinde yazılı olarak yapılacak itiraz üzerine, ilgili öğ
retim elemanının olumlu görüşü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu karan ile düzeltilir.
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Madde 8 — a) Yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürüMadde 8 — a) Yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde
tülebilir. Hangi dallarda tezli ve tezsiz yüksek lisans yapılabileceğini ilgili Enstitü Yönetim
Kurulu belirler.
Kurulu belirler.
b) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılamaz.
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMİ
Amaç ve Kapsam
Madde 9 — a) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştır
Madde 9 — a) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel
ınmasını
ma yap
sağlamaktır. Bu program toplam yirmidört krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet
ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz
olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından
geç üçüncü yarıyılın başından
itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.
itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.
b) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının
mekteöolan derslerden de seçilebilir. rulu onayı ile diğer yüksek öğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.
Süre
Madde 10 — a) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi en az dört yarıyıldır.
yıldır.
b) Dört yarıyıl sonunda, kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayama
yan öğrenciler ile ikinci yarıyıl ve daha sonraki yarıyıllar sonunda genel not ortalamaları
50/100'den aşağı olan öğrencilerin programla ilişkileri kesilir.
c) Tez çalışmasından üstüste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğren
cinin enstitüyle ilişiği kesilir. Tez danışmanı bu konu ile ilgili formları hazırlayıp dönem son
larında enstitüye teslim eder.
d) Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren, ancak tez çalışmasını dört
yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili enstitü
anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla, tezini jüri önünde
savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.
TEZ DANIŞMANI ATANMASI
Madde 11 — a) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı
her öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ilgiTez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tezleşir.
Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez da
nışmanı atanır.
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b) Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya doktoralı öğretim elemanları arasından seçi
lir.
YÜKSEK LİSANS TEZİNİN SONUÇLANMASI
Madde 12 — a) Tezli Yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçla
rı ilgili enstitü tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezim jüri
önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
b) Yüksek lisans tez jürisi ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri; biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğ
retim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumun
dan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci
tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
c) Jüri üyeleri, sözkonusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bu
nu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul",
"red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sı
navını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde ge
reğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul
edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
YÜKSEK LİSANS DİPLOMASI
Madde 13 — Tez sınavında başarılı olan ve yüksek lisans tezinin ciltlenmiş 8 nüs
hasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne teslim
eden ve tezi Enstitü Müdürlüğünce şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine
"Yüksek Lisans Diploması" verilir. Yüksek lisans öğrenimini temel bilim ve sanat dalların
da ya da lisans öğreniminden farklı bir dalda yapanlara, lisans öğrenimlerinin niteliğine ba
kılmaksızın, bilim uzmanlığı-yüksek lisans unvanı; Mühendislik unvanı veren bir lisans eği
timi üzerine aynı dalda yüksek lisans yapanlara ise, Yüksek Mühendis unvanı verilir. Yüksek
lisans aşamasından sonra, doktora yapan öğrenciye de bilim dalı ile ilgili doktor unvanı ve
rilir.
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Amaç ve Kapsam
Madde 14- — a) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konu
da derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek
tir. Tezsiz yüksek lisans programı, İkinci Lisansüstü öğretiminde de yürütülebilir. Bu prog
ram otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden olu
şur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğren
ci, dönem projesinin alındığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda
yazılı bir rapor vermek zorundadır. Tezsiz yüksek lisans programı sonunda yeterlik sınavı uy
gulanır. Yeterlik sınavı ile ilgili esaslar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
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b) Öğrencilerin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınma
mış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.
c) Öğretim elemanları tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramaz.
Danışman Atanması
Madde 15 — Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her
öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yönetilmesinde danışmanlık yapacak bir öğ
retim üyesi veya doktoralı öğretim elemanını, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitü
Müdürlüğüne önerir.
Süre
Madde 16 — Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarı
yıldır. Kredili derslerini dördüncü yarıyıl sonunda tamamlayamayan ve ikinci yarıyıl takibeden yarıyıllar sonunda, genel not ortalaması 50/100'den aşağı olan öğrencilerin programla ili
şikleri kesilir.
YÜKSEK LİSANS DİPLOMASI
Madde 17 — a) Kredili derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan yükMadde 17 — a) Kredili derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan
sek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.
b) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dab) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim
lındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvan bulunur.
DOKTORA PROGRAMI
Amaç ve Kapsam
Madde 18 — a) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,
bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezle
re ulaşmak için gerekli adımlan belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonun
da hazırlanacak tezin;
1. bilime yenilik getirme,
2. yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
3. bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
b) Doktora programı, toplam yirmidört krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz
adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
c) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yö
netim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de se
çilebilir.
d) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
e) Doktora programları yurtiçi ve yurtdışı entegre doktora programları şeklinde de
düzenlenebilir. Bu programların uygulama usül ve esasları Dumlupınar Üniversitesi Senatosu'nun teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu'nun görüşü üzerine, Yükseköğ
retim Kurulu'nca belirlenir.
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Süre
Madde 19 — a) Doktora programını tamamlama süresi en az sekiz yarıyıldır.
b) Dört yan yıl sonunda kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan öğrenciler ile
ikinci yarıyıl sonunda veya takibeden yarıyıllarda, genel not ortalaması 60/100'ün altında
olan öğrencilerin program ile ilişkileri kesilir.
c) Kredili dersleri başarı ile bitiren yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sıYönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.
Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre ve
rilebilir.
TEZ DANIŞMANI ATANMASI
Madde 20 — a) Enstitü anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için tez danışmanını
ve danışmanın belirleyeceği tez konusunu ilgili enstitüye en geç ikinci yarıyıl başında önerir.
Tez Danışmanı önerisi Enstitü Yönetim Kurulu karan ile kesinleşir. Doktora tez danışmanı,
öğrencinin programa kayıt olduğu en geç ikinci yarıyılda atanır. Tez çalışmasının niteliğinin
birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.
b) Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanının doktora
derecesine sahip olması gerekir.
YETERLİK SINAVI
Madde 21 — a) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora ça
lışması ile ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları
yılda iki kez yapılır. Sınav zamanlarını Enstitü Yönetim Kurulu belirler.
b) Öğrenci yeterlik sınavına en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar girmek zorunda
dır.
c) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik ko
mitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uy
gulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.
d) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Se
viye Tespit Sınav'ında yüz üzerinden en az (60/100) puan almış olmak gerekir. Yabancı uy
ruklularda anadili girmesi gereken yabancı dille aynı olan adaylar, diğer yabancı dillerden ve
ya Türkçe'den sınava tabi tutulurlar. Bunların sınavı, Dumlupınar Üniversitesi Yönetim Ku
rulunca en az biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere oluşturulacak üç kişilik bir jüri tarafın
dan yapılır. Yabancı dil yeterlik sınavında başarısız olan doktora adayları, Dumlupınar Üniöğrenci olarak yabancı dil hazırlık programına kayıt edilir. Bu süre sonunda belirtilen merke
zi yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrencilerin programla ilişkileri kesilir. Bu
programda geçirilen süre öğrenim süresine dahil edilemez.erin programla ilişkileri kesilir. Bu
programda geçirilen süre öğrenim süresine dahil edilemez.
e) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora
Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı duruYürütmeve İdare Bölümü Sayfa : 20
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munu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar vemunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla kararle ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
f) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programıyla ilişiği kesilir.
g) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü
tamamlamış olsa bile, Madde 19-b'de öngörülen duruma düşmemesi koşuluyla, dördüncü
yarıyıldan sonra da fazladan ders(ler) almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders(ler)i altın
cı yarıyılın sonuna kadar başarı ile tamamlayamayan öğrencinin yüksek öğretim kurumu ile
ilişiği kesilir.
TEZ İZLEME KOMİTESİ
Madde 22 — a) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili enstitü anabilimdalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içerisinde bir Tez
İzleme Komitesi oluşturulur.
b) Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komiteye tez danışmanından
başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye alınır. İkinci tez danışmanının
olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
c) Tez İzleme Komitesi'nin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabic) Tez İzleme Komitesi'nin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü
lim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla üyelerde değişiklik yapı
labilir.
labilir.
TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASI
Madde 23 — a) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç al
tı ay içersinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez
önerisini, Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili ya
zılı bir raporu, sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine dağıtır.
b) Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedilece
ğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini iz
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
c) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışmanla tez konusu seçme hakkına sa
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışman
la devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğ
renci ise, altı ay içersinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da
reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
d) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temd) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve
muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta
rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar
rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar
yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrenci
yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrenci
nin tez çalışması, komite tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak belirlenir. Komite ta
nin tez çalışması, komite tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak belirlenir. Komite ta
rafından üstüste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğre
rafından üstüste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
tim kurumu ile ilişiği kesilir.
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DOKTORA TEZİNİN SONUÇLANDIRILMASI
Madde 24 — a) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçlan ilgili Ens
titü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve te
zini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
b) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yö
netim Kurulu onayı ile atanır. Jüri; üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesi'nde yer alan öğretim
üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş ki
şiden oluşur.
c) Jüri üyeleri, sözkonusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bu
nu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul",
"red" veya "düzeltme" karan verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içersinde ilgili enstitüye tutanakla bildirir. Tezi reddedilen öğrencinin yüksek
öğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme karan verilen öğrenci en geç altı
ay içinde gereğini yaparak, tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da
tezi kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
DOKTORA DİPLOMASI
Madde 25 — a) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kay
dıyla doktora tezinin ciltlenmiş sekiz kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi Enstitü Müdürlüğünce şekil yönünden uygun bulu
nan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.
b) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur.
c) Bu Yönetmelik hükümlerine göre üniversitemiz ile ilişiği kesilen öğrenciler ensti
tünün aynı programına tekrar başvuramaz ve kayıt yaptıramaz.
Geçici Madde 1 — Lisansüstü programlama 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılından
önce başlamış öğrencilerin, doktora yeterlik ve sanatta yeterlik için bu Yönetmelikle getiri
len yabancı dil şartı hariç Yükseköğretim Kanunu ve Yönetmeliklerine aykırı olmamak şar
tıyla eski Yönetmelikle getirilen haklan saklıdır.
Geçici Madde 2 — 1995-1996 Eğitim-Öğretim yılı sonuna kadar yönetmeliğin yü
rürlükten kaldırılan hükümleri nedeni ile ilişiği kesilmiş öğrencilere, bu Yönetmeliğin hü
kümlerinden yararlanma hakkı tanınmaz.
Geçici Madde 3 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, bir doktora programı
na kayıtlı olupta yeterlik sınavına girmemiş veya giripte başaramamış olan öğrenciler, yaban
cı dil ile ilgili olarak bu Yönetmelikle getirilen hükümlere tabidir.
YÜRÜRLÜK
Madde 26 — Bu Yönetmelik 1996-1997 öğretim yılından itibaren geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 27 — Bu Yönetmelik Dumlupınar Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
lür.
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Sakarya Üniversitesinden:
Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

I. Bölüm
Genel Hükümler
Kapsam
Madde 1- Sakarya Üniversitesi'nin Fakülte ve Yüksekokullarında lisans öğretimi ve sınavları bu
Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Sakarya Üniversitesinin kısaltılmış adı "SAÜ" dur.
Diploma
Madde 2- Sakarya Üniversitesi Fakültelerinde ve Yüksekokullarında bu Yönetmeliğe göre
öğrenimlerinibaşarıile tamamlayanlara Fakülte, Yüksekokul ve Bölüm adı belirtilmek suretiyle lisans (SAÜ)
diplomaları verilir. Gerektiğinde, öğrenim görülen alanlara göre verilecek ünvan Senato tarafından belirlenir.
Diplomalara mezuniyet tarihi, diploma numarası ve sınav dönemi (güz veya bahar dönemi) de yazdır.
II. Bölüm
Yazılma
Giriş Esasları ve Kesin Kayıt
Madde 3- SAÜ Fakültelerine ve Yüksekokullarına girebilmek için Lisans Öğrenimi ile ilgili Merkezi
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmış olmak ve başka bir Yükseköğretim Kurumunda kayıtlı
olmamak şarttır. Kayıt işlemleri tamamlanan öğrenci adayı, ilgili Yönetim Kurulu Karan ile SAÜ öğrencisi
olur ve öğrencilik haklarından yararlanır. Fakülteye veya Yüksekokula süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan
öğrenci adayları SAÜ öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.
Mazereti bulunan adaylar kesin kaydını, yukarıdaki hükümlere uymak şartıyla bir yakını vasıtasıyla
yaptırabilirler.
Danışmanlık
Madde 4- Kaydını yaptıran ha öğrenci için, ilgili Bölüm Başkanınca, Bölümün öğretim üyeleri
arasından bir akademik danışman belirlenir. Yeterli öğretim üyesi bulunmayan bölümlerde, diğer öğretim
elemanları da danışman olarak belirlenebilir. Danışman, öğrenim süresi boyunca öğrenciyi izler, yol gösterir,
yardıma olur. Öğrenciler, danışmanlarının görüşünü alarak her dönemin başında alacakları derslere kayıt
yaptırırlar. Bölüm Başkanı, gerektiğinde öğretim üyelerinden danışmanı olduğu öğrencilerle ilgili faaliyetleri
ve öğrencilerinbaşarıdurumu hakkında rapor isteyebilir.
Kayıt Yenilenmesi
Madde 5- Kayıt yenileme süresi yarıyılın başlangıcından önceki haftadır. Kayıt yenilenmeyen yarıyıl
öğretim süresinden sayılır.
Her öğretim yılında Bakanlar Kurulu'nca belirlenen miktar ve esaslara göre katkı payını ödemeyen
öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez.
Yatay ve Dikey Geçişler
Madde 6- SAÜ içinden veya dışından SAÜ Fakülte ve Yüksekokullarına yapılacak yatay geçişler
"Yükseköğretim Kurumlan Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin
Yönetmelik'' hükümlerine göre yürütülür. Yatay geçişler ilgili Yönetim Kurulunca belirlenecek kontenjanlarla
sınırlı olup intibak işlemleri bu kurul tarafından yapılır. Bu madde uyarınca SAÜ Fakülte ve Yüksekokullarına
intibakları yapılanlara, en az iki yarıyıl süre ile kayıtlı öğrenci olarak öğrenim yapmadan diploma verilmez.
Dikey geçişler hakkında "Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında
Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
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III. Bölüm
Öğretim

Öğretim Yılı
Madde 7- Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarındanoluşur.Güzve bahar yarıyıllarının normal suresi
15 (onbeş) haftadır. Gerekli hallerde bu süre Üniversite Senatosu'nca değiştirilebilir Öğretim yılının başlangıç
tarihi, sınav dönemleri tarihleri Yükseköğretim Kurulunca tesbit edilen ilkeler çerçevesinde Senatoca ha yıl
belirlenir ve ilan edilir. Gerektiğinde bazı dersler ve sınavları Cumartesi ve Pazar günleri ile mesai saatleri
dışında da yapılabilir.
İlgili Bölümlerin olumlu görüsü, Fakülte ve Yüksekokulların önerisi ve Senato' nun kararı ile yaz
öğretimi açılabilir. Yaz öğretimi ile ilgili hususlarayrıbir Yönetmelikle düzenlenir.
Madde 9- Öğretim, öğretim planında görülen dersler, uygulamalar, proje ve stüdyolar, laboratuvar ve
atelye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, ev ödevleri, eskizler, arazi üzerinde uygulamalar, seminerler,
bitirme ödevi ve benzeriçalışmalardan
n oluşur.Öğretim planında belirtilen bütünçalışmalarbuyönetmelik
G
hükümlerine tabi ders sayılırlar. Dersler zorunlu seçime bağlı ve serbest olmak üzere üç türlüdür. Zorunlu
dersler öğrencinin almak zorunda bulunduğu, secime bağlı dersler veya ders grupları öğrencinin seçerek almak
zorunda olduğu kredili derslerdir. Serbest dersler ise öğrencinin belli konularda bilgisini arttırmak için verilen
ve alıp almamakta serbest olduğu kredisiz dersler veya ders gruplarıdır. Aksi kararlaştırılmadıkça, her dersin
uygulama, laboratuvar ve benzerlerinin suresi bir yarıyıldır. İngilizce destekli programa kayıtlı olan öğrenciler
bu öğretim ile ilgili dersleri de almak zorundadırlar. Bu dersler secime bağlıdersgrubuna girer ve alınması,
uygulanması, sınavlarının yapılması ve diğer hususlar bu Yönetmelik hükümlerine uymakşartıylahazırlanmış
yönetmelik veya Senato Esaslarına göre düzenlenir.

Öğretim Planları
Madde 9- Lisans programlarında yer alacak dersler ile bu derslerin dönemlere dağılımı bölümlerin
görüşleri alınmak suretiyle ilgili Kurulca kararlaştırılan ve Senatoca onaylanan Öğretim Planına göre yapılır.

Önşart
Madde 10- Öğretim planındaki herhangi bir dersin alınabilmesi için, ah yarıyıllardan belirli ders ve
derslerin başarılmış olması, ön şart olarak kabul edilebilir. Herhangi bir dersin alınabilmesindeki ön şart,
bölümün teklifi ve ilgili kurulun kararı ile belirlenir ve ilan edildikten en az iki yarıyıl sonra uygulanır.

Derse Yazılma
Madde 11- Her öğrenci devam edeceği yarıyıla ait ders , ders grupları, uygulama, laboratuvar, proje,
seminer, atelye, bitirme ödevi ve benzeri çalışmalara aşağıdaki belirtilen sınırlar içinde kalarak yazılır. Bitirme
dağıtılması, teslimi, sınavı ve değerlendirilmesi, ilgili Kurulların
ödevini alabilme şartları, çalışmanın dağıtılması,
görüşleri alınarak Senatoca hazırlanacak esaslarla belirlenir. Önceki yarıyıllardan ders ve ayrı ders
niteliğindeki laboratuvar, proje ve benzeri çalışmaları tekrarlama veya ilk defa alma durumunda olan
öğrenciler, öncelikle tekrarlayacakları dersleri almak, tekrarlanacak dersler farklı yarıyıllardan ise en alttaki
yarıyıl derslerinden başlamak şartı ile bulundukları yarıyıla ait derslere yazılabilirler. Öğrenciler tekrarlamak
veya ilk defa almak zorunda oldukları derslerin çokluğu dolayısıyla kayıtlı bulundukları yarıyıl derslerinin bir
kısmını veya tamamını almayabilirler. Ancak bu şekilde yazılmama 2547 sayılı Kanun'un 44. Maddesinde
öngörülen Öğretim sûresinin işlemesine engel olmaz.
3. yarıyıl başından itibaren alt yarıyılardaki bütün derslerini başaran öğrenciler alt yarıyıllara ait
ağırlıklı genel not ortalamasını en az (BB = 3.00) düzeyine ulaştırdıklarında bir üst yarıyıldan (5. veya 7.
yarıyıldan veya 6. veya 8. yarıyıllardan) ders alarak daha kısa surede mezun olabilirler. BB = 3.00 genel not
ortalamasını sağlayıp da üst yarıyıldan ders alan öğrencilerin, takip eden yarıyıllarda da aldıkları bütün dersler
ağırlıklı genel not ortalamasına katılır. Bu ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayan öğrenciler üst yarıyıldan
ders almaya devam ederler.
Güz ve bahar dönemlerinde öğrenciler en çok 35 saat ders alabilirler.Ancak alttan aldıkları ders sayısı
ikiyi geçmemek şartı ile 35 saati aşabilir.
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IV. Bölüm
Değerlendirme

Notlar
Madde 12- Ders, uygulama, labaratuvar, proje, seminer, atelye ve bitirme ödevinin öğretim
bakımından değerlendirilmesi birim saat üzerinden yapılır. Dersler, seminerler, ayrı ders niteliğindeki
labaratuvar, proje ve bitirme ödevinin bir yarıyıl süre ile haftada bir ders saati bir birim saattir. Bir derse bağlı
uygulama, labaratuvar, proje ve atelye çalışmalarının haftada bir saati yarım birim saat olarak kabul edilir.
Bir öğrencinin bir dersten basan notu, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği basan düzeyi ve
yarıyıl sonu sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek sınıfın basan düzeyine göre belirlenir. Bağıl
değerlendirme olarak anılacak bu değerlendirme, dersi veren öğretim elemanı tarafından, notların istatistiksel
dağılımı ve sınıf ortalaması gözönünde bulundurularak yapılır. Bağıl değerlendirme sonunda her öğrenciye
dersi veren öğretim elemanı tarafından başarı derecesini belirten bir harfle ifâde edilen basan notu takdir
olunarak verilir. Basan notlanılın ifade ettikleri basan dereceleri ve katsayıları aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.

Basan Derecesi
Pekiyi
İyi-Pekiyi
İyi
Orta-İyi
Orta
Zayıf-Orta
Zayıf
Başarısız

Başarı Notu
AA
BA
BB
CB
CC
DC
DD
FF

Katsayı
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00

Puanı
90-100
85-89
80-84
75-79
65-74
58-64
50-57
49 ve aşağı

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış
sayılır.
b) Bir dersten alınan (DC) ve (DD) notlan bu dersin"şartlı"olarak başarıldığını belirtir.
b) Bir dersten alman (DC) ve (DD) notları bu dersin "şartlı" olarak başarıldığını belirtir.
Başarı Durumu
Başarı Durumu
Madde 13 - a) Bulunulan yarıyıl sonu itibarıyla, ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı,
ağırlıklı genel not ortalaması 2.00 'ın altında olan öğrenciler başarısız sayılırlar. İkinci yarıyıl sonundan
itibaren başarısız öğrencilerin üst yarıyıllardan ders alabilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibarıyla
ağırlıklı genel not ortalamalarının en az 1.80 olması gerekir. Aksi taktirde öğrenci alt yarıyıllardan daha önce
almadığı ve daha önce alıp (FF) aldığı derslerle birlikte, daha önce alıp (DD) ve (DC) aldığı alt yarıyıl
derslerinden gerektiği kadarım alıp ağırlıklı genel not ortalamasını 1.80'e çıkarıncaya kadar üst yarıyıllardan
ders alamaz.
b) Kayıtlı bulunulan yarıyıl sonu itibarıyla ağırlıklı genel not ortalaması belirlenirken alt yarıyıllardan
alınmamış dersler ağırlıklı not ortalamasına katılmaz.
c) 7. yarıyıl sonu da dahil olmak üzere kayıtlı bulunulan yarıyıl sonu itibarıyla ağırlıklı genel not
ortalaması belirlenirken alt yarıyıldan alınmış İngilizce Destekli Öğretim derslerinden başarılı olanlar ağırlıklı
genel not ortalamasında dikkate alınır. Başarısız olanlar ağırlıklı genel not ortalamasında dikkate alınmaz.
Ağırlıklı Genel Not Ortalaması ve Yükseltilmesi
Madde 14- Ağırlıklı genel not ortalaması; ders veya ayrı ders niteliğindeki labaratuvar, proje, atelye,
seminer, bitirme ödevi ve benzerlerinin her birinden elde edilen basan notu katsayısının birim saatle çarpılması
ile elde edilecek sayılar toplamının birim saatler toplamına bölünmesi yolu ile bulunacak değerdir. Bölme
sonucu virgülden sonra iki hane yürütülerek verilir. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabana Dil
derslerinin basan notlan ağırlıklı genel not ortalamasına katılmaz.
Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci alt yarıyıllardan (DD) ve (DC) aldığı
dersleri tekrar alabilir. Bu dersler için alman son not geçerlidir.
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Başarı Notu
Madde 15 - a) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam
durumları ilgili öğretim elemanları tarafından izlenir. Bir dersin basarı notu; o derse ait yarıyıl içi çalışmaları
(yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atelye, seminer, devam, laboratuvar
vb.) ve yarıyıl sonu sınavı ile belirlenir. Yarıyıl sonu sınavları Senatoca hazırlanacak akademik takvimde
belirtilir.Her yarıyılın ilk haftası, o yarıyıl açılacak derslere ait başarı değerlendirme sisteminin (yarıyıl içi
çalışmalarının türleri, sayısı, yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlan ile yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu
sınavının başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağı) dersi verecek öğretim elemanının önerisi, ilgili
bölümün olumlu görüşü üzerine ilgili kurul karan ile belirlenir ve Bölüm Başkanlığınca ilan edilir.
b) Yarıyıl sonu sınavının basan notuna katkısı % 40 'dan az % 70'dan fazla olamaz. Özel durumlarda
ilgili kurul karan ile bu oranlar değiştirilebilir.
c) Mazeretleri dolayısıyla yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca
kabul edilen (tabii afet, ölüm ( 1. ve 2. derece akrabalık ), trafik kazası ve sağlık kurulu raporu) öğrenciler bu
sınav haklarını yarıyıl sonu sınavlarını izleyen hafta içerisinde yarıyıl sonu mazeret sınavlarında
kullanabilirler.
d) Bir dersinbaşarıdurumu yarıyıl sonusınavınınyapıldığı tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde
başarı notu olarak ilgili birime verilir ve Yönetim Kurulunda incelendikten sonra ilan edilir. İlgili Yönetim
Kurulu gerektiğinde bir dersin başarı durumunu dersin öğretim elemanınca yeniden incelenmesine karar
verebilir.
Sınav Programlan ve Yeri
Madde 16- Yarıyıl sonu sınav programlan ilgili Yönetim Kurulları tarafından hazırlanır ve sınav
dönemi başlamadan en geç bir ay önce ilan edilir. Sınavlar programda gösterilen gün, yer ve saatte Üniversite
binalarında yapılır. Ancak arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları arazi üzerinde veya
Üniversite binaları dışında da yapılabilir.
Sınav Şekli
Madde 17- Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak bölümlerden gelecek öneri üzerine ilgili
kurullar sınavın sözlü, sözlü-yazılı veya uygulamalı yapılmasına da karar verebilir. Bu husustaki kararın
yarıyılın başlamasından itibaren engeç bir ay içinde verilerek ilan edilmesi şarttır.
Sınav Sonuçlarına İtiraz
Madde 18- Öğrenci bir dersinbaşarınotuna, ilandan itibaren bir hafta içinde ilgili birime yazılı itiraz
edebilir. İlgili öğretim elemanı dersin başarı notuna katkısı bulunan bütün çalışmaları tekrar inceleyerek,
itirazı en geç bir hafta içerisinde değerlendirir ve sonucunu ilgili birime yazılı olarak bildirir. Öğrenci
neticenin kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğe itirazda bulunabilir. Bu süreleri
geçirenler itiraz hakkını kaybetmiş olurlar.

V.Bölüm
Ek Öğretim Süreleri ve Öğrenimi Tamamlama
Madde 19- SAC ye kayıtlı öğrencilerin normal öğretim süreleri; lisans öğrencileri için azami 7 yıldır.
Azami süre sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav
(Ek Sınav 1 ve Ek Sınav 2) hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı bu derslerin açılacağı ilk iki yarıyıl sınav
döneminde kullandırılır. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını bitirme ödevi hariç 5 veya 4 derse
indirenlere 3 yarıyıl, ek sınavları almadan başarısız ders sayısını 5 veya 4 derse indirenlere 4 yarıyıl, 3 veya
daha az derse indirenlere ise sınırsız olarak başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı
tanınır.
Mezuniyetlerine tek dersi kalan öğrencilere Eylül ayının son haftasında bir defaya mahsus olmak üzere
tek ders sınav hakkı tanınır. Öğrenci bu dersten en az CC=2.00 almak zorundadır.
Azami öğretim süresi ve bunu takibeden 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
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kazanılmayan dersler varsa, öğrenciler 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 Üniversite ile ilişkisi kesilir. Bu iki yıllık ek süre sonunda başarısız ders sayısını üç veya daha aza
düşüren öğrenciler sınırsız sınav hakkından yararlanır.
Yedi yıllık azami süreden önce, mezun olmak üzere üç veya daha az dersi kalan öğrenciler birimlerine
dilekçe ile başvurarak bu derslerden açılacak yarıyıl sonu sınavlarına sınırsız girme hakkından
yararlanabilirler.
İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde başarılı
sayılmak için gerekli 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan son sınıf öğrencilerine ağırlıklı genel
not ortalamalarını yükseltmek üzere son iki sınıf (son 4 yarıyıl) derslerinden sınırsız sınav hakkı tanınır (azami
süreden önce bu duruma gelen öğrenciler de Fakülte ve Yüksekokullarına yazılı olarak başvurarak bu haktan
yararlanabilirler). Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış ve alınıp da sınava girme
hakkı elde edilememiş dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz Devam şartı aranmayan öğrenciye
verilecek başarı notu, devam şartı dışındaki yarıyılsonusınav sonucu gözününde tutularak, dersin öğretim
elemanınca takdir olunur. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç
girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişkisi kesilir.
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 ederler. Ancak
sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
Sınırsız sınav hakkı kullanılan derslerdeki basan durumu eski yarıyıl içi çalışma sonuçlarına,
bakılmaksızın sadece yarıyıl sonu sınav notu ile belirlenir. Öğrencinin başarılı olması için en az CC=2.00
alması zorunludur.
Öğrenimi Bitirme ve Derecesi
Madde 20- Yükseköğretim Kurumlan öğretim planında gösterilen öğrenimini izleyip tümünden
başarılı olmuş, ağırlıklı not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış ve bu yönetmelikte belirtilen bütün
çalışmaları tamamlamış öğrenci öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine bu yönetmeliğin 2. maddesinde sözü
edilen diploma verilir. Fakülte ve Yüksekokulları bu şekilde bitirenlere ayrıca öğrenimlerindeki mezuniyet
derecesini,başarıkatsayısını, devam ettikleri bölüm, dal ve benzeri ile aldıkları ders, proje, labaratuvar, bitirme
ödevi gibi çalışmaları başarı notları ile birlikte gösteren bir öğrenim belgesi verilir. Öğrenim belgesinde
mezuniyet derecesi;
Basan notu 3.50 (dahil) - 4.00 olanlar "Pekiyi"
Başarı notu 3.00 (dahil) - 3.49 (dahil) olanlar "İyi"
olarak belirtilir. Daha düşükbaşarınotuilemezunolanların mezuniyet dereceleri belirtilmez.
VI. Bölüm
Çeşitli Hükümler
İzin ve Hakların Saklı Tutulması
Madde 21- Öğrenciye ilgili Yönetim Kurulu Karan ve Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen haklı
ve geçerli nedenler ile bir defada en çok iki yarıyıl süre ile izin verilebilir. İzinli sayılan öğrenci kayıtlı olduğu
Yükseköğretim Programına devam edemez ve izinli olduğu yarıyılı izleyen sınav dönemindeki yarıyıl sonu
sınavına giremez.
Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden
görülemeyen ve bilinemeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de izin verilebilir. Belirtilen sebeplerin sınav
döneminde ortaya akması halinde aynı yolda işlem yapılır. Yarıyıl içinde izin verilmesi halinde öğrenci yarıyıl
başından itibaren izinli sayılır. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde izin alındığında bu izin
verildiği tarihten geçerli olup, öğrencinin izin tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki
haklan saklı kalır. Bu haklar iznin bitimini izleyen o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır.
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Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde izin verilmesi halinde, izin hiçbir suretle yarıyıl başından
geçerli olarak uygulanmaz.
Yukarıda belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın meydana çıkmasından
itibaren en geç onbeş gün içinde Fakültesine veya Yüksekokuluna başvurması ve olayı gerekli belgelerle
kanıtlaması zorunludur. Ekonomik ve Yönetim Kurullarınca kabul edilebilecek diğer nedenlerle izin ancak
yarıyıl başında verilebilir. Bu taktirde izin için başvurunun, nedenlerinin açıklanması ve belgelenmesinin, kayıt
işlemleri tamamlandıktan itibaren bir ay içinde yapılması zorunludur. İzin alan öğrenci ayrıldığı noktadan
öğrenciliğine devam eder. Bir öğrenciye öğretim suresince toplam olarak en çok 4 yarıyıl izin verilebilir.
Ancak, 2. fıkrada gösterilen nedenlerin devamı halinde Yönetim Kurulunca iznin uzatılması yoluna gidilebilir.
Yükseköğretim Kurulunca belirtilen haklı ve geçerli nedenler ile Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanan
diğer nedenlere dayalı izinler kararda belirtilmek şartıyla öğretim süresinden sayılmaz. Sağlık Kurulu Raporu
ile belgelenen ruhsal bozukluklar nedeni ile tüm öğretim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerden
yeniden sağlık raporu alınmak ve incelenmek suretiyle öğrenimlerine devam edemiyeceklerine dair ilgili
Yönetim Kurulunca karar verilen öğrencilerin Üniversite ile ilişkisi kesilir.

Üniversiteden Ayrılma
Madde
22- Kendi
Kendi isteği
isteği ile
ile öğrencilikten
öğrencilikten ayrılacak
ayrılacak olanlar
olanlar öğrenim
öğrenim gördükleri
gördükleri ilgili
ilgili birime
birime yazılı
Madde 22olarak ba
ındaki
öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte teslim ettiği diplomoları ve diğer belgeleri verilir. Kendi isteği
ile Üniversiteden ayrılan öğrenciSAÜ'ye dönmek isterse yeni başvuran öğrencilerle aynı işleme tabi tutulur.
ile Üniversiteden ayrılan öğrenciSAÜ'ye dönmek isterse yeni başvuran öğrencilerle aynı işleme tabi tutulur.

Madde 2323- 1996-1997
1996-1997 Öğretim
Öğretim Yılından
Yılından itibaren
itibaren Fakülte
Fakülte ve
ve Yüksekokullara
Yüksekokullara yatay
yatay ve
ve dikey
dikey geçişle
geçişle
kaydolan öğrencilere bu yönetmelik hükümleri uygulanır. Y= Yeterli notu, not ortalamalarına katılmayan
derslerden geçen öğrencilere verilir.( Y ) notu ayrıca Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYM
sınavı ile Üniversiteye yeniden kaydolan öğrenciler evvelce almış oldukları ve denkliği Bölüm Başkanı'nın
önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca tanınan dersler için verilir.Dışarıdan nakil yoluyla gelip Yönetmelik
gereğince herhangi bir dersi tekrarlaması gereken öğrencilere (Y) notu verilemez ve (Y) notu ağırlıklı not
ortalamasına katılmaz.
Madde 24 - 22/6/1996 günlü, 22674 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1- Yükseköğretim Programlarına 1995 ve daha önce girişli öğrenciler başarılı oldukları
dersler dışındaki yeni alacakları dersleri bu yönetmelik hükümlerine göre alırlar. Ancak bu öğrencilerde üst
yarıyıllardan ders alınabilmesi için gerekli olan 1.80 ağırlıklı genel not ortalaması şartı ile öğrenimini
tamamlamış sayılması için gerekli 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması şartı aranmaz ve bu öğrenciler
bulundukları yarıyılın bir üst yarıyılından ders alamazlar. Aldıkları derslerden (DD) ve daha yüksekbaşarınotu
aldıkları taktirde bu dersten başarılı sayılırlar.

Yürürlük
Madde
2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 43. ve 44. maddeleri uyarınca ve 43. maddeye
Madde 2525- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 43. ve 44. maddeleri uyarınca ve 43. maddeye
dayalı olarak Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler de göz önünde tutularak çıkarılan bu Yönetmelik
1996-1997 Eğitim Öğretim Yılı başından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26-Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Sakarya Üniversitesinden :

Sakarya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları
Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
1. Bölüm
Genel Hükümler
Kapsam
Madde 1- Sakarya Üniversitesi'nin Meslek Yüksekokullarında Önlisans öğretimleri ile sınavları bu
Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Sakarya Üniversitesinin kısaltılmış adı "SAÜ"dür.
Diploma
Madde 2- Sakarya Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında bu Yönetmeliğe göre öğrenimlerini basan
ile tamamlayanlara Yüksekokul, Bölüm ve Programı adı açıklanmak suretiyle önlisans (SAÜ) diploması
verilir. Gerektiğinde, öğrenim görülen alanlara göre verilecek unvan Senato tarafından belirlenir. Diplomalarla
mezuniyet tarihi, diploma numarası ve sınav dönemi (güz veya bahar dönemi) de yazılır.

II. Bölüm
Yazılma
Giriş Esasları ve Kesin Kayıt
Madde 3- SAÜ Meslek Yüksekokullarına girebilmek için Önlisans Öğrenimi ile ilgili Merkezi
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmış olmak ve başka bir Yükseköğretim Kurumunda kayıtlı
olmamak şarttır. Kayıt işlemleri tamamlanan öğrenci adayı ilgili Yönetim Kurulu Karan ile SAÜ öğrencisi
olur ve öğrencilik haklarından yararlanır. Yüksekokula süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan öğrenci adayı
SAÜ öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemez. Mazereti bulunan adaylar
kesin kaydını, yukarıdaki hükümlere uymak şartıyla bir yakını vasıtasıyla yaptırabilirler.
Danışmanlık
Madde 4- Kaydını yaptıran her öğrenci için ilgili bölüm başkanlığınca danışman olarak bir öğretim
elemanı seçilir. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler, yol gösterir, yardıma olur. Yarıyıl kayıtlarının
yapılması veya yenilenmesi sırasında öğrenci, kayıt formunu danışmanın görüşünü alarak doldurur.
Kayıt Yenileme
Madde 5- Kayıt yenileme süresi yarıyılın başlangıcından önceki haftadır. Kayıt yenilenmeyen yarıyıl
öğretim süresinden sayılır.
Her öğretim yılında Bakanlar Kurulu'nca belirlenen miktar ve esaslara göre katkı payını ödemeyen
öğrencinin kaydı yapılmaz ve yenilenmez
Yatay Geçişler
Madde 6- SAÜ içinden veya dışından SAÜ Meslek Yüksekokullarına yapılcak yatay geçişler
"Yükseköğretim Kurumlan Arasında Önlisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik"
hükümlerine göre yürütülür. Yatay geçişler ilgili Yönetim Kurulunca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup
intibak işlemleri bu kurul tarafından yapılır. Bu madde uyarınca SAÜ Meslek Yüksekokullarına intibakları
yapılanlara, en az iki yarıyıl süre ile kayıtlı öğrenci olarak öğrenim yapmadan diploma verilmez.
III. Bölüm
Öğretim
Öğretim Süresi ve Şekli
Madde 7- Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarının normal süresi
15 (onbeş) haftadır. Gerekli hallerde bu süre Üniversite Senatosu'nca değiştirilebilir. Meslek
Yüksekokullarının bazı programlarında özel durumları göz önünde tutularak Üniversite Senatosunun karan ile
değişik akademik takvim uygulanabilir. Öğretim yılının başlangıç tarihi, sınav dönemleri, tarihleri
Yükseköğretim Kurulunca tesbit edilen ilkeler çerçevesinde Senatoca her yıl belirlenir ve ilan edilir.
Gerektiğinde bazı dersler ve sınavları Cumartesi, Pazar ve mesai saatleri dışında da yapılabilir.
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İlgili bölümlerin olumlu görüşü, Yüksekokulların önerisi ve Senato'nun kararı ile yaz öğretimi
açılabilir. Yaz öğretimi ile ilgili hususlarayrıbir yönetmelikle düzenlenir.
Madde 8- Öğretim, öğretim planında görülen dersler uygulamalar, proje ve stüdyolar, laboratuarlar ve
atelye çalışmaları, pratik çalışmalar eskizler, arazi üzerinde uygulamalar, stajlar, seminerler, yıliçi ödevi ve
benzeri çalışmalardan oluşur. Öğretim planında belirtilen bütün çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine tabi
ders sayılırlar. Aksi kararlaştırılmadıkça her dersin uygulama, laboratuar ve benzerlerinin süresi bir yarıyıldır.
Öğretim Planları
Madde 9- Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarında öğretim, Yükseköğretim Kurulunca
belirlenen program ve bölüm görüşleri alınmak suretiyle Yüksekokul Kurulunca kararlaştırılan ve Senato'ca
onaylanan öğretim planına göre yapılır.
Öğretim, öğretim planına uygun olarak ve bu plandaki sıra izlenmek suretiyle yürütülür. Öğretim
planına dahil olan endüstriye işletmeye ve sağlığa dayalı öğretim Meslek Yüksekokulu'ndaki bölüm ve
programın özelliğine göre hazırlanan ve Senatoca onaylanan esaslara göre yapılır.
Önşart
Madde 10- Öğretim planındaki herhangi bir dersin alınabilmesi için, alt yarıyıllarından belirli ders ve
derslerin başarılmış olması, ön şart olarak kabul edilebilir. Herhangi bir dersin alınabilmesindeki ön şart,
bölümün teklifi ve ilgili kurulun karan ile belirlenir ve ilan edildikten en az iki yarıyıl sonra uygulanır.
Derse Yazılma
Madde 11- a) Her öğrenci devam edeceği yarıyıla ait ders, uygulama, laboratuvar, proje, seminer,
atelye, yıliçi ödevi ve benzeri çalışmalara aşağıdaki belirtilen sınırlar içinde kalarak yazılır. Önceki
yarıyıllardan ders veayrıders niteliğindeki laboratuvar, proje ve benzeri çalışmaları tekrarlama veya ilk defa
alma durumunda olan öğrenciler, öncelikle tekrarlayacakları dersleri almak şartı ile bulundukları yarıyıla ah
derslere yazılabilirler. Öğrenciler tekrarlamak veya ilk defa almak zorunda oludukları derslerin çokluğu
dolayısıyla, kayıtlı bulundukları yarıyıl derslerinin bir kısmını veya tamamını almayabilirler. Ancak bu şekilde
yazılmama 2547 sayılı Kanun'un 44. maddesinde öngörülen Öğretim suresinin işlemesine engel olmaz.
Güz ve bahar dönemlerinde öğrenciler en çok 35 saat ders alabilirler. Ancak alttan aldıkları ders sayısı
ikiyi geçmemek şartıyla 35 saati aşabilirler.
b) Öğrencinin öğretim planına göre istenen mesleki seviyeye ulaştığını gösteren bir yıliçi ödevini IV.
yarıyılda yapmasına Meslek Yüksekokulu Kurulları karar verir. IV. yarıyılda yıliçi ödevi alamayan öğrenciler
bunu izleyen güz yarıyılında alabilirler.
Yıliçi ödevini alabilme şartlan ödevin dağıtılması, teslimi ve değerlendirilmeleri Meslek Yüksekokulu
Kurulları tarafından belirlenir.

IV. Bölüm
Değerlendirme
Notlar
Madde 12- Ders, uygulama, laboratuvar, proje, seminer, atelye ve yıliçi ödevinin öğretim bakımından
değerlendirilmesi birim saat üzerinden yapılır. Dersler, seminerler, ayrı ders niteliğindeki laboratuvar, proje ve
yıliçi ödevinin bir yarıyıl süre ile haftada bir ders saati bir birim saattir. Bir derse bağlı uygulama, laboratuvar,
proje ve atelye çalışmaları ile bir derse bağlı olmayan uygulama laboratuar, proje ve atelye çalışmalarının
haftada bir saatiy a r ı mbirim saat olarak kabul edilebilir.
Bir öğrencinin bir dersten basan notu, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği basan düzeyi ve
yarıyıl sonu sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek sınıfın başarı düzeyine göre belirlenir. Bağıl
değerlendirmede olarak alınacak bu değerlendirme, dersi veren öğretim elemanı tarafından, notların
istatistiksel dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak yapılır. Bağıl değerlendirme sonunda her
öğrenciye dersi veren öğretim elemanı tarafından basan derecesini belirten bir harfle ifade edilen haşan notu
takdir olunarak verilir. Başarı notlarının ifade ettikleri basan dereceleri ve katsayıları aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
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Pekiyi
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İyi
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Orta
Zayıf-Orta
Zayıf
Başarısız

Başarı Notu
'AA
BA
BB
CB
CC
DC
DD
FF
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4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00
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Puanı
90-100
85-89
80-84
75-79
65-74
58-64
50-57
49 ve aşağı

a) Bir dersten (AA), (BA), (SB\ (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış
sayılır.

sayılır.
b) Bir dersten alınan (DC), ve (DD) notlan bu dersin "şartlı" olarak başarıldığını belirtir.
b) Bir dersten alışan (DC), ve (DD) notları bu dersin "şartlı" olarak başarıldığını belirtir.
Başarı Durumu
Başarı Durumu Bulunulan yarıyıl sonu itibarıyla, ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.00 olan
öğrencileMadda 13- a) Bulunulan yarıyıl sonu itibarıyla, ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.00 olan
öğrenciler başarılı, ağırlıklı genel not ortalaması 2.00'ın alanda olan öğrenciler başarısız sayılırlar. İkinci
yarıyıl sonundan itibaren başarısız öğrencilerin üst yarıllarından ders alabilmeleri için kayıtlı bulundukları
yarıyıl sonu itibarıyla ağırlıklı genel not ortalamalarının en az 1.60 olması gerekir. Aksi taktirde öğrenci alt
yarıyıllardan daha önce almadığı ve daha önce alıp (FF) aldığı derslerle birlikte, daha önce alıp (DD), ve (DC)
aldığı alt yarıyıl derslerinden gerektiği kadarını alıp ağırlıklı genel not ortalamasını 1.60'a çıkarıncaya kadar
üst yarıyıllardan ders almaz.
b) Kayıtlı bulunulan yarıyıl sonu itibarıyla ağırlıklı genel not ortalaması belirlenirken alt yarıyıllardan
alınmamış dersler ağırlıklı not ortalamasına katılmaz
Ağırlıklı Genel Not Ortalaması ve Yükseltilmesi
Madde 14- Ağırlıklı genel not ortalaması ders veya ayrı ders niteliğindeki labaratuvar, proje, atelye,
seminer, yıliçi ödevi ve benzerlerinin her birinden elde edilen basan notu katsayısı o ders veya ayrı ders
niteliğindeki labaratuvar, proje, atelye, seminer, yıliçi ödevi ve benzerlerinin birim saatlerinin çarpılması ile
elde edilecek sayılar toplamının birim saatler toplamına bölünmesi yolu ile bulunacak değerdir. Bölme sonucu
virgülden sonra iki hane yürütülerek verilir.Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil
derslerinin notları ağırlıklı genel not ortalmasına katılmaz.
Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci alt yarıyıllardan (DD) ve (DC) aldığı
dersleri tekrar alabilir. Bu dersler için son alman not geçerlidir.
Basan Notu
Madde 15- a) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin
devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi
çalışmaları (yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atelye, seminer, devam
laboratuvar vb.) ve yarıyıl sonu sınavı ile belirlenir. Yarıyıl sonu sınavları Senatoca hazırlanacak akademik
takvimde belirtilir. Her yarıyılın ilk haftası, o yarıyıl açılacak derslere ait başarı değerlendirme sisteminin
(yarıyıl içi çalışmalarının türleri, sayısı, yarıyıl sonu sınavına girebilme şartları ile yarıyıl içi çalışmaları ve
yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağı) dersi verecek öğretim elemanının
önerisi, ilgili bölümün olumlu görüşü üzerine ilgili kurul karan ile belirlenir ve bölüm başkanlığınca ilan
edilir.
b)Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40'dan az %70'den fazla olamaz Özel durumlarda
ilgili kurul kararı ile bu oranlar değiştirilebilir.
c) Mazeretleri dolayısıyla yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca
kabul edilen (tabi afet, ölüm,(l. ve 2. derece akrabalık trafik kazası ve sağlık kurulu raporu) öğrenciler bu
sınav haklarını yarıyıl sonu sınavlarını izleyen hafta içerisinde yarıyıl sonu mazeret sınavlarında
kullanılabilirler.
d ) Bir dersinbaşarıdurumu yarıyıl sonu sınavının yapıldığı tarihten en geç 1 hafta içerisinde başarı
notu olarak ilgili birime verilir ve Yönetim kurulunda incelendikten sonra ilan edilir. İlgili Yönetim Kurulu
gerektiğinde bir dersinbaşarıdurumunun dersin öğretim elemanınca yeniden incelenmesine karar verebilir.
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Sınav Programları ve Yeri
Madde 16- Yarıyıl sonu sınav programları ilgili Yönetim Kurulları tarafından hazırlanır ve sınav
dönemi başlamadan en geç bir ay önce ilan edilir. Sınavlar programda gösterilen gün, yer ve saatte Üniversite
binalarında yapılır. Ancak arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları arazi üzerinde veya
Üniversite binaları dışında da yapılabilir.
Sınav Şekli
Madde 17- Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak bölümlerden gelecek öneri üzerine ilgili
kurullar sınavın sözlü, sözlü-yazılı veya uygulamalı yapılmasına da karar verebilir. Bu husustaki kararın
yarıyılın başlamasından itibaren en geç bir ay içinde verilerek ilan edilmesi şarttır.
Sınav Sonuçlarına İtiraz
Madde 18- Öğrenci bir dersin başarı notuna, bu notun ilanından itibaren bir hafta içinde ilgili birime
yazılı itiraz edebilir. İlgili öğretim elemanı dersin başarı notuna katkısı bulunan bütün çalışmaları tekrar
inceleyerek, itirazı en geç bir hafta içersinde değerlendirir ve sonucunu ilgili birime yazılı olarak bildirir.
Öğrenci neticenin kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğe itirazda bulunabilir. Bu
süreleri geçirenler itiraz hakkını kaybetmiş olurlar.

V.Bölüm
Ek öğretim Süreleri ve Öğrenimi Tamamlama

Madde 19- SAÜ'ye kayıtlı öğrencilerin normal öğretim süreleri; önlisans öğrencileri için azami 4
yıldır. Azami süre sonunda mezun olmayan son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek
sınav (Ek Sınav 1 ve Ek Sınav 2) hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı bu derslerin açılacağı ilk iki yarıyıl sınav
döneminde kullanılır. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını 5 veya 4 derse indirenlere 4 yarıyıl 3 veya
sınırsız başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır.
daha az derse indirenlere ise sınırsız,
Mezuniyetlerine tek dersi kalan öğrencilere Eylül ayırım son haftasında bir defaya mahsus olmak üzere
tek ders sınav hakkı tanınır. Öğrenci bu dersten en az CC=2.00 almak zorundadır.
Azami öğretim süresi ve bunu takiben 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, öğrenciler bunlara yönetmelik hükümlerine göre yazılarak en geç iki yıl içinde sınava girme
hakkı almaları ve başarısız ders sayılarını üç veya daha aza indirmeleri sattır. Aksi halde öğrencinin Üniversite
ile ilişkisi kesilir. Bu iki yıllık ek süre sonunda başarısız ders sayısını üç veya daha aza düşüren öğrenci sınırsız
sınav hakkından yararlanır.
4 yıllık azami süreden önce, mezun olmak üzere üç veya daha az dersi kalan öğrenciler de bu
derslerden daha önce bir kez sınava girme hakkı almış olmaları şartı ile Yüksekokullarına dilekçe ile
başvurarak açılacak yarıyıl sonu sınavlarına sınırsız girme hakkından yararlanabilirler.
İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde başarılı
sayılmak için gerekli 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan son sınıf öğrencilerine ağırlıklı genel
not ortalamalarını yükseltmek üzere son iki sınıf (san 2 yarıyıl) derslerinden sınırsız sınav hakkı tanınır (azami
süreden önce bu duruma gelen öğrenciler Yüksekokullarına yazdı olarak başvurarak bu haktan
yararlanabilirler)
yararlanabilirler). Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışında devam şanı
şartı
aranmaz. Devam şartı aranmayan öğrenciye verilecek başarı notu, devam şartı dışındaki yarıyıl sonu sınav
sonucu gözününde tutularak, dersin öğretim üyesince takdir olunur. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı
olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve
Üniversite ile ilişkisi kesilir.
Beş veya dört ders hakkından yararlanan öğrenciler, öğrenci katkı payını yatırırlar ve öğrenciler
haklarından yararlanırlar.
Sınırsız sınav hakkını kullanan öğrenciler öğrenci katkı payını yatırırlar ve öğrencilik haklarından
yaralanırlar.
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Sınırsız sınav hakkını kullanan öğrenciler öğrenci katkı paylarını ödemeye devam ederler. Ancak
sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Sınırsız sınav hakkı kullanılan derslerdeki başarı durumu eski yarıyıl içi çalışma sonuçlarına
bakılmaksızın sadece yarıyıl sonu sınav notu ile belirlenir. Öğrencinin başarılı olması için en az CC=2.00
alması zorunludur.

Öğrenimi Bitirme ve Derecesi
Madde 20- Yükseköğretim Kurumları öğretim planında gösterilen öğrenimini izleyip tümünden
başarılı olmuş, ağırlıklı not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış ve bu yönetmelikte belirtilen bütün
çalışmaları tamamlamış öğrenci öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine bu yönetmeliğin 2. maddesinde sözü
edilen diploma verilir. Meslek Yüksekokullarını bu şekilde bitirenlere ayrıca öğrenimlerindeki mezuniyet
derecesini, başarı katsayısını, devam ettikleri program, dal ve benzeri ile aldıkları ders, proje, labaratuvar,
yıliçi ödevi gibi çalışmaları başarı notları ile birlikte gösteren bir örenim belgesi verilir.Öğrenim belgesinde
mezuniyet derecesi;

Basan notu 3.50 (dahil) - 4.00 olanlara "Pekiyi"
Başarı notu 3.00 (dahil) - 3.49 (dahil) olanlara "İyi"
olarak belirtilir. Daha düşük başarı notu ile mezun olanların mezuniyet dereceleri belirtilmez.

VI.Bölüm
Çeşitli Hükümler

İzin ve Hakların Saklı Tutulması
Madde 21- Öğrenciye ilgili Yönetim Kurulu Karan ve Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen haklı
ve geçerli nedenler ile bir defada en çok iki yarıyıl süre ile izin verilebilir. İzinli sayılan öğrenci kayıtlı olduğu
yükseköğretim programına devam edemez ve izinli olduğu yarıyılı izleyen sınav dönemindeki yarıyıl sonu
sınavına giremez.

Hastalık, tabi afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden
görülemeyen ve bilinemeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de izin verilebilir. Belirtilen sebeplerin sınav
döneminde ortaya çıkması halinde aynı yolda işlem yapılır. Yarıyıl içinde izin verilmesi halinde öğrenci yarıyıl
başından itibaren izinli sayılır. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde izin alındığında bu izin
verildiği tarihten geçerli olup, öğrencinin izm tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki
haklan saklı kalır. Bu haklar iznin bitimini izleyen o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır.
Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde izin verilmesi halinde, izin hiçbir suretle yarıyıl başından
geçerli olarak uygulanamaz.

Yukarıda belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın meydana çıkmasından
itibaren en geç onbeş gün içinde Yüksekokuluna başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması
zorunludur. Ekonomik ve Yönetim Kurullarınca kabul edilebilecek diğer nedenlerle izin ancak yarıyıl başında
verilebilir. Bu taktirde izin için başvurunun, nedenlerinin açıklanması ve belgelenmesinin, kayıt işlemleri
tamamlandıktan itibaren bir ay içinde yapılması zorunludur. İzin alan öğrenci ayrıldığı noktadan öğrenciliğine
devam eder. Bir öğrenciye öğretim süresince toplam olarak en çok 4 yarıyıl izin verilebilir. Ancak, 2.fıkrada
gösterilen nedenlerin devamı halinde Yönetim Kurulunca iznin uzatılması yoluna gidilebilir. Yükseköğretim
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Kurulunca belirtilen haklı ve geçerli nedenler ile Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanan diğer nedenlere
dayalı izinler kararda belirtilmek şartıyla öğretim süresinden sayılmaz. Sağlık kurulu raporu ile belgelenen
ruhsal bozukluklar nedeni ile tüm öğretim süresi içinde devamsızlığı iki yılı asan öğrencilerden yeniden sağlık
raporu alınmak ve incelenmek suretiyle öğrenimlerine devam edemeyeceklerine ilgili Yönetim Kurulunca
karar verilen öğrencilerin Yüksekokul ile ilişkisi kesilir.

Üniversiteden Ayrılma

Madde 22- Kendi isteği üe öğrencilikten ayrılacak olanlar öğrenim gördükleri ilgili birime yazılı
olarak başvururlar: Başvuru üzerine kaydı sumen öğrenciye isterse kayıt olduğu Yükseköğretim programındaki
öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri verilir. Kendi isteği
ile üniversiteden ayrılan öğrenci SAİTye dönmek isterse yeni başvuran öğrencilerle aynı işleme tabi tutulur

Madde 23- 1996-1997 Öğretim yılından itibaren Yüksekokullara yatay geçişle kaydolan öğrencilere
toı Yönetmelik hükümleri uygulanır. Y= Yeterli notu not ortalamalarına katılmayan derslerden geçen
öğrencilere verilir.(Y) notu ayrıca Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYM sınavı ile Üniversiteye
yeniden kaydolan öğrenciler evvelce almış oldukları ve denkliği Bölüm Başkan ıhın önerisi üzerine Yönetim
Kurulunca tanınan dersler için verilir. Dışarıdan nakil yoluyla gelip Yönetmelik gereğince herhangi bir ders
tekrarlaması gereken öğrencilere (Y) notu verilemez ve (Y) notu ağırlıklı not ortalamasına katılmaz.

Madde 24 ~ 28/6/1996 gün ve 22680 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sakarya Üniversitesi Meslek
Yüksekokulları Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1-Yükseköğretim Programlarına 1995 ve daha önce girişli öğrenciler başarılı oldukları
dersler dışındaki dersleri bu yönetmelik hükümlerine göre alırlar. Ancak bu öğrencilerde üst yarıyıllardan ders
alınabilmesi için gerekli olan 1.60 ağırlıklı genel not ortalaması şartı ile öğrenimini tamamlamış sayılması için
gerekli 2.00 agn-lıklı genel not ortalaması şam aranmaz. Bu öğrenciler yeni aldıkları derslerden (DD) ve daha
yük6ek basan notu aldıkları takdirde bu dersten başarılı sayılırlar.

Yürürlük
Madde 25- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 43. ve 44. maddeleri uyarınca ve 43. maddeye
dayalı olarak Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler gözonunde
tutularak çıkarılan bu yönsanelik
1996-1997 Eğitim Öğretim Yılı başından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 26- Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Karar Tarihi

: 6/12/1996

İşyeri

: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sosyal Hizmetler Daire
Başkanlığına bağlı Sağlık İşleri Müdürlüğü - KAYSERİ

B.M. Dosya No : 2276.38
Tesbiti İsteyen

: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Personel ve Eğitim
Daire Başkanlığı

İNCELEME

: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sosyal Hizmetler Da

ire Başkanlığı'na
bağlı Sağlık
İşleri Müdürlüğü'nde
Bakanlığımızca
İNCELEME
: Kayseri
Büyükşehir Belediye
Başkanlığıyapılan
Sosyalincelemede,
Hizmetler iş
yerin
kim, bir hemşire, bir çevre sağlığı memuru tarafından yürütüldüğü, sağlık işlerine yönelik
herhangi bir işçinin çalıştırılmadığı; ancak kadroları Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde bulunan 57
işçinin, Haşeratla Mücadele işinde çalıştırılmak üzere istihdam edildiği, bir yıl kadar önce bu
görevin ilçe belediyelerine devredilmiş olması sebebiyle kadrolarının iptal edilmeyerek, be
lediyenin değişik birimlerinde çalıştırıldığı, İşkolları Tüzüğü'nün 28 sıra numaralı "Genelbehizmetlerine ilişkin işlerle bu Tüzükte yer almayan işlerde çalışılıp da Sendikalar Kanununa
dışındaki
göre işçi niteliği taşıyanlarca yapılan işler." hükümlerinin yer aldığı, Sağlık
İşleri belediye
hizmetlerine
bu Tüzükte yer almayan işlerde çalışılıp da Sendikalar Kanununa
ması gerektiğiilişkin
tesbitişlerle
edilmiştir.
göre işçi niteliği taşıyanlarca yapılan işler." hükümlerinin yer aldığı, Sağlık İşleri Müdürlüğünde işçi çalıştırılmamasına rağmen bu işyerinde yapılan işlerin "Sağlık" işkolunda yer al
ması gerektiği tesbit edilmiştir.
KARAR

: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sosyal Hizmetler Da-

ire Başkanlığı'na
İşleri Büyükşehir
Müdürlüğü Belediye
işyerindeBaşkanlığı
yapılan işlerin
TüzüK A R A R bağlı Sağlık
: Kayseri
Sosyalİşkolları
Hizmetler
yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.
yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESBİT KARARI
Karar No

: 1996/17

Karar Tarihi

: 6/12/1996

İşyeri

: Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. Eskişehir Otogar İşletme Müdürlüğü Yunusemre Cd. No: 126 - ESKİŞEHİR

B.M. Dosya No : 2277.26
Tesbiti İsteyen

: Emek İnşaat ve İşletme A.Ş.

İNCELEME

: Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. Eskişehir Otogar İşletme Müdür-

lüğü'nde Bakanlığımızca yapılan incelemede, işyerinde 6 işçinin çalıştığı, Emek İnşaat ve İş
letme A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait 40 adet büro, 1 adet 21 dükkanlı kapalı çarşı, 1 adet otel,
1 adet 40 araçlık otel önü otopark, 1 adet 2500 metrekarelik açık otopark, 1 adet 2500 met
rekarelik kapalı otopark, 1 adet akaryakıt istasyonu ile 40 adet dükkanın değişik şahıs ve ku
rumlara kiraya verildiği, bu nedenle de şirketin otogar işletmeciliği faaliyetinin sona erdiği,
ancak çalışan işçiler tarafından sözkonusu gayrimenkullerin ihaleyle kiraya verilmesi, kira
tesbitlerinin yapılması, kira mukavelelerinin düzenlenmesi, kiraların tahsil edilmesi, öden
meyen kiraların yargı makamları aracılığıyla tahsiline ilişkin işlemlerin takip edilmesi, açık
ve kapalı otoparkların işletilmesi, personel, muhasebe ve yazışmalarla ilgili iş ve işlemlerin
sonuçlandırılması ve bu taşınmaz malların bakım, onarım, ısıtma ve aydınlatmasına yönelik
işlerin yapıldığı bu bakımdan işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün
17 sıra numaralı "Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" işkolunda yer alması gerektiği
tesbit edilmiştir.
KARAR

: Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. Eskişehir Otogar İşletme Müdür

lüğü işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 17 sıra numaralı "Ticalüğü işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 17 sıra numaralı Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar veril
miştir.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür Bakanlığından:
Bilindiği
maddesinde;

üzere;

506

sayılı

Sosyal

Sigortalar

bu Kanuna göre s i g o r t a l ı

Çalıştırılanların

işe

alınmalarıyla

sayılacakları,

kendiliğinden

s i g o r t a l ı l a r ile

bunların

işverenleri

hakkında

sigortalının

işe

alındığı

tarihten

başlayacağı,

yükümünden

kaçınılamayacağı

Bunun

larının,
içine

yanı

Kanun

tarafından

ile

sıra,

güzel

tarihinden

itibaren

Böylece,

birkaç

tarafından

dayandığında

başlayarak,

çalışmalarının

bakılmaksızın

yalnızca

bir

sayılan

veya

birkaç

sanatçı

diğer

uğraşıları

ve

yazarların

tabi

olacakları
bir

veya

çalışmaları

bir hizmet

11.7.1978

tarihinden

sayılırken,

bir hizmet

2167

işveren

saz

alanlarında

önce

ve

alınmıştır.

birkaç
ve

hükümlerine

uğraşı

bak

Kanununa,

ses

benzeri

daha

sigortalı

veya

bir

ve

yükümlerinin

olmak

Sigortalar

Kanun

çalıştırılanlar,

zorunlu

hak ve

ç a l ı ş a n l a r ı n , düşünür

sayılı

yukarıda

olacakları,

gösteri,

dekoratif

506

maddesinde;

hüküm a l t ı n a

maddede;
sahne,

sanat kollarında

6 nci

sigortalı

Sosyal

uncu

tiyatro,

heykel,

belirtilmiştir.
işveren

sayılı

Ek 10

film,

resim,

alan bütün

akdine

nci

"sigortalı"

sigorta

ve v a z g e ç i l e m i y e c e ğ i .

506

eklenen

çalıştırılan
müzik,

11.7.1978

2

Bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç i ş v e r e n t a r a f ı n d a n

çalıştırılanların

sayılı

Kanununun

akdine

dayanıp

dayanmadığına

işveren

tarafından

çalıştırılmaları

hal ve k o ş u l u y l a zorunlu s i g o r t a l ı l ı k kapsamına

alınmışlardır.

Öte yandan, yine 506 s a y ı l ı Sosyal Sigortalar Kanununun;
- 9
Kurumca

uncu

maddesinde;

hazırlanacak

İşverenin,

bildirgelerle

çalıştırdığı

(sigortalı

işe

sigortalıları,

giriş

örneği

bildirgeleri

ile)

en geç bir ay içinde Kuruma bildirmeye mecbur o l d u ğ u ,

- 79
adını,

uncu

soyadını,

primlerinin
sayılarını

maddesinde
sigorta

hesabına
ve

esas

sigorta

verecekleri)

aylık

verecekleri)

dönem

ise;

sicil

numarasını,

tutulan

primlerini
sigorta

bordroları

İşverenlerin,

kazançlar

(çalışılan a y ı

primleri
ile

çalıştırılan
çalıştığı

süreyi,

toplamını, prim
izleyen

bildirgeleri

Kuruma

sigortalıların,

ve

bildirmekle

ayın

sigorta

ödeme
sonuna

(dört
yükümlü

ayda

gün
kadar
bir

oldukları,

hükme bağlanmıştır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 37
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Sayfa : 38
Ayrıca,

anılan

yükümlülüklerini

140 ıncı

Kanunun

zamanında

ya

da

hiç

maddesinde;
yerine

Yukarıda

getirmeyenler

sayılan

için

idari

p a r a cezaları verilmesi öngörülmüştür.
Bununla
çalışanların

birlikte,

büyük

b i l d i r i l m e d i k l e r ii
sonradan
için

yapılmayıp

sonucunda

durumlara

Söz

konusu

işverenlerince,

sigortalı

çıkması

zor

sonradan

bölümünün,

ve

ortaya

işverenlerin

yıllarda;

son

çıkarılan borçlanma

Sosyal

kaçak

Kurumca

düştüğü,

uğraşı

alanlarında

Sigortalar

Kurumuna

çalıştırıldıkları,

kesilen

Kuruma

cezalar

dolayısıyla

bildirilmeyen

kanunları i l e g e r i y e

bunun

sigortalılar

yönelik

hizmetlerine

g e ç e r l i l i k kazandırılmaya çalışıldığı, ancak b u kez de borçlanma

yasalarının

(çoğu kez) kötüye kullanıldığı gözlenmiştir.
gerek

sigortalıların

uğramaması
içinde,

mağdur

bakımından,

Sosyal

Dolayısıyla,

gerek

olmamaları

ve gerekse

Kurumun

sigortalıların,

çalıştıkları

sırada

Sigortalar

Kurumuna

bildirilmelerinin

işverenlerin,
prim

kaybına

ve y a s a l

süre

sağlanması çok önemli

bulunmaktadır.
Bu
Eserleri
ve

bakımdan

Kanunu"nun

tescili

tescil

kişi

bulunan

ve

bu

ve g e r e k l i

video

eserlere

diğer

(ilişiksizlik

doldurulduktan

fıkrası

reklam

koşulların

Video

sıra,

istenilmesi

ve

aşamasında,

ilişikte
ilgili

Sosyal S i g o r t a l a r Kurumunca

sürece

tescil

işleminin

kayıt

ile kliplerin,

verilmesi

yanı

ve Müzik

uyarınca

filmleri

belgesinin"

belgesi)

sonra

getirilmediği

"Sinema,

birinci

ve

"işletme

kuruluşlardan,

belge

sayılı

3257

maddesinin

sinema,

bu

belgenin

kuruluşlarca
olan

böyle;

inci

5

yapılacak

edilerek

ilgili

bundan

örneği

kişi

ve

onaylanacak

yapılmaması

uygun

görülmüştür.

Buna göre;
1) Bu
başvurulacak
hakkını

Tebliğin

Belgesi"nin

müdürlüğünden
kayıt

temin

gerekmekte
ve t e s c i l

bulunmadığı

bu

başvurudan
Sosyal

olunarak
olup,

için

tarihinden

sonra

eseri üretenlerce veya

devralanlarca,

"İlişiksizlik
rılması

yayımı

eserlerde,

başvuran

şekilde

mayacaktır.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 38

önce,

ilişikte

Sigortalar

doldurulması

başvuru

Kurumunun
ve

sırasında

kişinin

Sosyal

kanıtlanmadığı

kayıt

ve

tescili

çoğaltma, yayma

bu

bu

Sigortalar

sûrede

örneği

eserin

bulunan

ilgili

müdürlüğe

belge

için

ve gösterim
sigorta
onaylattı-

getirilmediği
Kurumuna

ve

borcu

t e s c i l i yapılmayacaktı
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eseı ler de,

sigortalı

Sayfa: 39

çalıştırılmaya

31.12.1995

tarihinden

önce son verilmiş olması durumunda ve ayrıca kayıt ve tescil için başvuracak
olan kişinin
hakkını
örneği

eseri üreten olmayıp da eserin çoğaltma,

devralan

kişi

bulunan "Îlişiksizlik

sigorta

müdürlüğünden

onaylatılması
rulması

ile

devredilmiş

tarafından,

Sosyal

konusu

yine

ilişikte

eserde çalıştırılanların
(B

bölümü

ise

(D)

ve

listesi

C) bölümlerinin

doldu

doldurulma y acaktır.

Eser

ve tescilini isteyen

bu konudaki devir sözleşmesinin onaylı bir örneği ayrıca

3) Eserde

Kurumunun

sigortalı

Belgesinin

ilgili

sigorta

çalıştırılmaya,

31.12.1995 tarihinden

îlişiksizlik

bu kez,
belgenin

eseri devralıp da kendi adına kayıt

Sigortalar

birlikte

önce

Belgesi"nin Sosyal Sigortalar Kurumunun ilgili

birlikte,

söz

yetinilecek,
ise,

yayma ve gösterim

durumunda, başvurudan

temin olunarak, doldurulduktan sonra bu müdürlüğe

gerekmekle

istenilmeyeceğinden,

kişi

olması

(D)

müdürlüğüne

önceden

başlanılmış

sonra da devam edilmiş

bölümü,

verilecektir.

olmakla

olması durumunda,

1.1.1996 tarihinden

sonra

çalıştırılan

sigortalılar için doldurulacaktır.

4) îlişiksizlik

Belgesinin

(A)

bölümü

ilgili

sigorta

müdürlüğünce

doldurulacaktır.

5)Söz

konusu

ikâmetgâhının)

belge,

bulunduğu

kayıt

vs

bölgedeki

tescili

isteyenin

görevli

Sigorta

işyerinin

Cyoksa

Müdürlüğünden

alınacaktır.

S) Bu
eserler ile
adına

kayıt

Tebliğin
önceden
ve

yayımından

kayıt

tescili

önce

ve tescili

yapılacak

kayıt

yapılmış

olan

vs

tescili

yapılmış

olan

olup da ikinci kez başkası

eserler

uygulama

kapsamı

dışında

tutulacaktır.

Çalışma
Tebliğ

ve

Sosyal

Güvenlik

Bakanlığı

ile

Kültür

Bakanlığından,

olunur.
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KAYIT VE TESCİLİ İSTENEN ESERLE İLGİLİ İLİŞİKSİZLİK BELGESİ
A)

TARİH :
SAYI

:

Bilgilerinizi arz ederiz.

RESMİ GAZETE

KÜLTÜR BAKANLIĞI
(Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğüne)
İSTANBUL
Aşağıda konusu belirtilen eserle i l g i l i olarak kayıt ve tescil yaptırılacağını beyanla İlişiksizlik Belgesi almak
üzere ünitemize başvuran
»
•••
'nin,
Ünitemizde işlem gören
•
sicil sayılı işyerinden/ işyerlerinden dolayı (başvuru tarihinde) ünitemize borcu olmadığı anlaşılmış olup, söz konusu eserin
tescilinde Kurumumuz yönünden bir engel bulunmamaktadır.

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ

İmza

NOT:-Kurumca ilişiksizlik belgesinin verilmiş olması, işverenin ve varsa aracının sosyal sigorta işlemlerinden dolayı ibra
edildiği anlamına gelmez.
-Kurumun soğuk damgasını taşımayan ilişiksizlik belgesi geçersizdir.
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İmza

1) Adı-Soyadı veya Ünvanı
Ünvanı
:
2) Eseri Üreten mi, Yoksa Çoğaltma,Yayma, Gösterim Hakkını Devralan mı olduğu :
3) Eseri üreten ise, SSK'da Tescilli İşyerinin /İşyerlerinin Sicil No
:
4) Eserin çoğaltma,Yayma, Gösterim Hakkını Devralan ise
a) Eseri kimden devraldığı (Eserin Üreticisi)
b) Varsa, Kendi Adına SSK'da Tescilli İşyerinin/İşyerlerinin Sicil No

:
:

5) Vergi Hesap No
6) İkametgah Adresi
7) İşyeri Adresi

:
:
:
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Kayıt ve Tescil İçin Başvuracak Kişi Hakkında Bilgi

B)

Kayıt ve Tescili İstenecek Eser Hakkında Bilgi :

C)

Eserin Adı
Konusu
Yapım Yılı ve Yeri
Eserde Sigortalı Çalıştırılmaya 31.12.1995'ten Önce Son Verilip Verilmediği
Eserde Sigortalı Çalıştırılmaya 3İ.12.1995'ten Sonra Son Verilmişse
a) Sigortalı Çalıştırılmaya Başlanılan Tarih
b) Sigortalı Çalıştırılmaya Son Verilen Tarih

:
:
:
:
:
:
Tarih
:
Kayıt ve Tescili İsteyenin
Adı-Soyadı veya Ünvanı ile imzası.

Sayfa : 41
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Not: -Kayıt ve tescil için başvuracak kişinin eserin çoğaltma, yayma ve gösterim hakkını devralan kişi olması durumunda ise,
bu konudaki devir sözleşmesi de bu belgeye eklenecektir.
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1)
2)
3)
4)
5)

Eserde Çalıştırılanların :

1
Sıra
2
No
Adı-Soyadı

3
Bu Eserde
Hangi Tarihler
Arası Çalıştığı

4
Sigortalı İse
Sigorta Sicil No

6
Başka Sos.Güv.Kuru5
luşuna Tabi olarak
7
Kuruma Bildirildiği Çalışıyorsa
Emekli ise
İşyeri Sicil No
Sos.Güv.Kur. No
Emekli Tahsis No

Sayfa : 42
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D)
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t
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NOT:-Bu sayfa, sigortalı çalıştırılmaya 1.1.1996 tarihinden önce son verilen eserlerde,
ayrıca, eserin çoğaltma, yayma ve gösterim hakkını devralanlar tarafından yapılan
başvurularda doldurulmayacaktır.
-Çalıştırılan kişi, Kurumdan başka herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi ise,
(5) numaralı sütun doldurulmayacaktır.
-Çalışanların bu sayfaya sığmaması durumunda, aynı formatta belge düzenlenecek ve
her sayfa, kayıt ve tescili isteyence imzalanacaktır.

Tarih :
Kayıt ve Tescili İsteyenin
Adı-Soyadı veya Ünvanı ile İmzası
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Sayfa: 43

Amasya Valiliğinden:
Mahalli Çevre Kurulu Kararı
Karar No

: 1996/7

Karar Tarihi : 29/11/1996

Amasya İli Mahalli Çevre Kurulu, 29/11/1996 tarihinde Vali Yardımcısı M . Tevfik
E M R E Başkanlığında, toplanmış olup, aşağıdaki kararlan almıştır.
1 — İlimizde kış aylarında ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi, yapı
lacak çalışmalar ve denetlemelerin başarıya ulaşması amacıyla, yapılacak denetim ve uygu
lanacak idari nitelikli para cezalarının esasları ile ilgili Tebliğin kabulü,
2 — Mahkeme tarafından, kaçak olarak satıldığı için yakalanan ve müsaderesine ka
rar verilen petrol koku kömürlerin, Millî Emlâk Müdürlüğünce yapılacak müsaderede adı ge
çen kömürlerin meskun mahal dışında faaliyet gösteren Sanayii Kuruluşlarına (Toprak, K i 
reç, Şeker vb. Sanayi) satışının uygulanmasına,
3 —İlimiz Göynücek İlçesi Akyazı Köyü Maden çalı mevkiinde Mistaş
Mad.Mer.San.TicLtd.Şti. tarafından işletilen Blok Mermer Ocağı için Çevresel Etki Değer
lendirmesi Yönetmeliğince hazırlanan dosya ve ÇED Ön İnceleme ve Değerlendirme Komis- Komisyon
re;
yonunca
yapılan tetkik ve inceleme neticesinde hazırlanan gerekçeli raporda belirtildiği üzere;
Çevrenin ve ekolojik dengenin korunması amacıyla gerekli tedbirleri aldıkları takdir
de, söz konusu faaliyetin gerçekleşmesinde "ÇEVRESEL ETKİLERİ ÖNEMSİZDİR" kara
rının verilmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Tebliğ olunur.

Amasya Valiliğinden :
Amasya İlinde Kış Döneminde Hava Kirliliğinin Önlenebilmesi İçin
Uygulanacak Esaslarla İlgili Tebliğ
Mahalli Çevre Kurulu'nun K A S I M ayı olağan toplantısında ilimizde kış aylarında
ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalar ve dene
timlerin başarıya ulaşması için, aşağıdaki tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır.
A — Denetim
1 — Çevre Bakanlığının 13/1/1995 gün ve 1995/1 sayılı genelgesi ile ısınma amaçlı
kullanımı yasaklanan petrol kokunun ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 1996-1997
yılı ısınma dönemi yerli linyit kömür kullanımı ile ilgili 1996/1 sayılı genelgesi esaslarına uydenetim ekipleri oluşturulmasına, denetim sonuçlarının işlem yapmak üzere ilgili Kayma
kamlık ve Valilik Makamına verilmesine,m sonuçlarının işlem yapmak üzere ilgili Kayma
kamlık ve Valilik Makamına verilmesine,
2 — Binalarda yakma, baca, filtre sistemi ile yakıtın kriterleri ve yakıcı sertifikası
mecburiyetinin denetlenmesi sonucu düzenlenecek raporların ceza uygulamalarına esas olmak üzere ilgili Kaymakamlık ve Valilik Makamına gönderilmesine,
B — Uygulanacak Cezalar
1 — Yakıt denetiminde, ısınma amacıyla kullanılan petrol koku kömürlerle, analiz de
ğeri belirlenen kriterlere uygun olmadığı tespit edilen veya kriterleri belgelerle ispatlanma
yan kömürlerin dağıtım, depolama ve tüketim aşamasında el konulmasına,
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 43

Sayfa: 44

RESMİ GAZETE

17 Aralık 1996 - Sayı: 22850

a) Bu kömürlerin dağıtım ve depolanmasının tespit edilmesi halinde sorumlusu hak
kında 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 13 üncü ve 20 nci maddeleri gereği, 63.000.000 TL.
(altmışüç milyon) para cezası uygulanmasına,
b) Tüketim aşamasında kaloriferli binalarda kullanılması halinde, 2872 sayılı Çevre
Kanunu'nun 8 inci maddesinin 2 nci fıkrası ve 20 nci maddesi gereğince, 31.500.000. TL.
(otuzbir milyon beşyüz bin) para cezası uygulanmasına,
e) Sobalı mesken veya iş yerlerinde ısınma amacıyla kullanıldığında kullanana Çev
re Kanunu'nun 8 inci ve 20 nci maddeleri gereğince 6.300.000 TL. (altı milyon üç yüz bin)
para cezası uygulanmasına,
2 — Yakıt niteliği olmayan ve sağlık yönünden yakılmasında sakınca görülen madde
lerin yakılması halinde, yakılan maddelere el konulmasına ve bu yakıtı kullananlara, Çevre
Kanunu'nun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve 20 nci maddesi gereğince, 6.300.000 TL.
(altı milyon üç yüz bin) para cezası uygulanmasına,
3 — Kaloriferli binalarda yakma sistemi baca ve filtre sistemi denetimi esnasında teb
ligatlara ve alınan kararlara rağmen eksiklikleri ve kusurları tesbit edilenlerden;
a) Yakma talimatına uygun olmadan kömür yakan binalara; 2872 sayılı Çevre
Kanunu'nun 8 inci ve 20 nci maddeleri gereğince, 6.300.000 TL. para cezası uygulanmasına,
b) Binalarda filtrenin olmaması, filtre, baca ve su borularının bakım ve temizliği
yapılmadığında Çevre Kanunu'nun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 20 nci maddesi
gereğince, 31.500.000 TL. para cezası uygulanmasına,
C — Cezaların Uygulanması
1 —Tebliğ'de tespit edilen kusurlar kaloriferli binalarda tespit edildiğinde ceza uy
gulamasının kaloriferli binanın yöneticisine uygulanmasına,
2 —Para cezası uygulanan şahısların aynı kusuru tekrar işlemeleri halinde her
defasında aynı miktarda para cezası uygulanmasına,
3 —Tebliğ'de tespit edilen ve 2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre uygulanacak ceza
miktarları, tebliğin kabulü tarihinden sonraki yasal artışları dikkate alınarak hesaplanıp, uy
gulanmasına,
Karar verilmiştir.
Tebliğ olunur.

Karaman Valiliğinden :
İL EMNİYET KOMİSYON K A R A R I
Karaman
Karaman İl
İl Emniyet
Emniyet Komisyonu
Komisyonu Vali
Vali Hakkı
Hakkı TTEEK
KEE Başkanlığında
Başkanlığında 29/11/1996
29/11/1996 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Madde 1 — Turistik tesisler bünyesinde Bakanlık izniyle kurulan talih oyunları sa
lonlarına, Turizm Bakanlığınca hazırlanmakta olan yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar,
kamu düzenini korumak ve kollamak, tasarrufa müteallik emniyet ve kamu esenliğini sağla
mak ve bu sektöre bir düzen getirmek üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C madde11/C
daşlarının
yasaklanmıştır.
si uyarıncagirmesi
Karaman
İl sınırları dahilinde denetim ve kontrol elemanları dışında Türk vatan
daşlarının girmesi yasaklanmıştır.
Madde 2 — Alınan bu karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında eylemleri ayrı bir suç
teşkil etmediği taktirde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66 ncı maddesi doğrultusunda 765
sayılı Türk Ceza Kanununun 526 nci maddesi ile tesis hakkında 2559 sayılı Polis Vazife ve
Selahiyet Kanunu gereğince işlem yapılacaktır.
Madde 3 — Bu Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Resmi
Gazete'deki yayım tüm ilgililere ve Karaman İlinde bulunanlara ilan ve tebliğ yerine geçer.
Madde 4 — Bu Karan Karaman Valisi yürütür.
Tebliğ olunur.
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İLAN BÖLÜMÜ
Yargı İlânları
B a k ı r k ö y 1. A ğ ı r Ceza Mahkemesi Başkanlığından :

E. N o : 1995/324
K. N o : 1995/334
Sanık : Ufuk Baldaz, Selaheddin ile Nedime'den olma 1965 D.lu, İstanbul, Zeytinburnu
Sümer Mah. hane 1096'da nüfusa kayıtlı, Bacılar, Yüzyü Mah. Mercan Sok. No : 15'te oturur.
Suç : 11 Yaşını bitirmemiş küçüğü kaçırmak, sarkıntılık.
Suç Tarihi: 21/7/1995
Karar Tarihi: 22/12/1995
Yukanda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşmalar sonunda
sanığın:
1-11 yaşını bitirmemiş mağduru kaçınp alıkoymak suçu sabit olmadığından bu suçtan
beraatine,
2 - Sarkıntılık suçundan TCK.nun 421/2, 59/2, 647/4 maddeleri gereğince 5 ay hapis ce
zası para cezasına çevrilerek 750.000,- TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına,
3 - Tutuklu kaldığı günlerin T C K . 40 maddesi gereğince cezasından mahsubuna,
4 - 118.500 - TL. yargılama giderinin sanıktan alınmasına karar verilerek neticelendiği,
ancak bütün aramalara rağmen bulunamayan sanığa gıyabında verilen hükmün tebliği mümkün ol
madığından 7201 sayılı Kanunun 29, 30, 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilanen tebliği
ne,
İlanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, hükümden
sonra yapılan tebligat masrafı ile ilan ücretinin sanıktan tahsil olunacağı ilanen tebliğ olunur.
29632
E. N o : 1994/307
K. N o : 1995/345
Sanık : Kadir Bahadır, Hasan ile Şengül'den olma 1968 D.lu, Balıkesir, Gönen Sanköy
Orta Mah. Cilt 082/04, sayfa 74 Kütük 287/290'da nüfusa kayıtlı,
Suç : Öldürmeye tam teşebbüs
Suç Tarihi: 20/2/1991
Karar Tarihi: 28/12/1995
Yukanda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşmalar sonunda
sanığm:
1 - T.C.K.nun 456/2, 457/1, 51/1, 59/2, 40. 36. maddeleri gereğince 1 yıl, 8 ay hapis ce
zası ile cezalandınlmasına, tutuklu kaldığı günlerin cezasından mahsubuna, emanette kayıtlı bıça
ğın zoralımına
2 - 439.500 - TL. yargılama giderinin sanıktan alınmasına karar verilerek sonuçlandığı,
ancak bütün aramalara rağmen bulunamayan sanığa gıyabında verilen hükmün tebliği mümkün ol
madığından 7201 sayılı Kanunun 29, 30, 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilanen tebliği
ne ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayümasma hükmünden son
ra yapılan tebligat ve ilan ücretinin sanıktan tahsili olunacağı ilanen tebliğ olunur.
29645
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Gaziantep 2. Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No : 1995/2913
K. No : 1995/2677
Çek karnesini süresinde iade etmemek suçundan sanık : Hasan ve Fatma'dan olma Nizip
1962 D.lu Nizip Keklik Köyü nüfusuna kayıtlı olup halen Şekeroğlu Mah. Şekerci Durdu İşhanı
Kat-3 Gaziantep adresinde ikamet eden sanık Mehmet Altunses hakkında Mahkememizce 3167
SK.nun 13/1, TCK.nun 119. maddesi gereğince 1.350.000- TL. ağır para cezası verilmiştir.
Sanığın gıyabında verilen bu karar tüm aramalara rağmen bulunmadığından tebliğ edilme
miştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete'de
ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 8 gün içerisinde
Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilmediği takdfrde kesinleşmiş sayılacağı masrafların sanıktan
alınacağı ilan olunur.
29710
E. N o : 1995/2190
K. No : 1995/2560
Çek karnesini süresinde iade etmemek suçundan sanık : Yusuf ve Fatma'dan olma Oğuzeli
1966 D.lu Oğuzeli Yakacık Köyü nüfusunda kayıtlı olup halen Gaziler Cad. No: 65/B Gaziantep
adresinde ikamet eden sanık Hasan Yazgan hakkında Mahkememizce 3167 SK.nun 13/1,
TCK.nun 119. maddesi gereğince 1.350.000,- TL. ağır para cezası verilmiştir.
Sanığın gıyabında verilen bu karar tüm aramalara rağmen bulunmadığından tebliğ edilme
miştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince karann Resmi Gazete'de
ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 8 gün içerisinde
Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı masrafların sanıktan
alınacağı ilan olunur.
29714
E. No : 1995/2188
K. No : 1995/2558
Çek karnesini süresinde iade etmemek suçundan sanık : Yusuf ve Fatma'dan olma Oğuzeli
1966 D.lu Oğuzeli Yakacık Köyü nüfusunda kayıtlı olup halen Gaziler Cad. No: 65/B Gaziantep
adresinde ikamet eden sanık Hasan Yazgan hakkında Mahkememizce 3167 SK.nun 13/1,
TCK.nun 119. maddesi gereğince 1.350.000- TL. ağır para cezası verilmiştir.
Sanığın gıyabında verilen bu karar tüm aramalara rağmen bulunmadığından tebliğ edilme
miştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince karann Resmi Gazete'de
ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 8 gün içerisinde
Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı masrafların sanıktan
alınacağı ilan olunur.
29716
E. No : 1995/2126
K. No : 1995/2542
Çek karnesini süresinde iade etmemek suçundan sanık : Yusuf ve Fatma'dan olma Oğuzeli
1966 D.lu Oğuzeli Yakacık Köyü nüfusunda kayıtlı olup halen Gaziler Cad. No: 65/B Gaziantep
adresinde ikamet eden sanık Hasan Yazgan hakkında Mahkememizce 3167 SK.nun 13/1,
TCK.nun 119. maddesi gereğince i .350.000 - TL. ağır para cezası verilmiştir.
Sanığın gıyabında verilen bu karar tüm aramalara rağmen bulunmadığından tebliğ edilme
miştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince karann Resmi Gazete'de
ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 8 gün içerisinde
Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı masraflann sanıktan
alınacağı ilan olunur.
29717
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Gaziantep 2. Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No : 1995/2176
K. No : 1995/2551
Çek karnesini süresinde iade etmemek suçundan sanık : Yusuf ve Fatma'dan olma Oğuzeli
1966 D.lu Oğuzeli Yakacık Köyü nüfusunda kayıtlı olup halen Gaziler Cad. No: 65/B Gaziantep
adresinde ikamet eden sanık Hasan Yazgan hakkında Mahkememizce 3167 SK.nun 13/1,
TCK.nun 119. maddesi gereğince 1.350.000 - TL. ağır para cezası verilmiştir.
Sanığın gıyabında verilen bu karar tüm aramalara rağmen bulunmadığından tebliğ edilme
miştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince karann Resmi Gazete'de
ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 8 gün içerisinde
Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı masraflann sanıktan
alınacağı ilan olunur.
29718
E. No : 1995/2125
K. No : 1995/2541
Çek karnesini süresinde iade etmemek suçundan sanık: Yusuf ve Fatma'dan olma Oğuzeli
3966 D.lu Oğuzeli Yakacık Köyü nüfusunda kayıtlı olup halen Gaziler Cad. No: 65/B Gaziantep
adresinde ikamet eden sanık Hasan Yazgan hakkında Mahkememizce 3167 SK.nun 13/1,
TCK.nun 119. maddesi gereğince 1.350.000 - TL. ağır para cezası verilmiştir.
Sanığın gıyabında verilen bu karar tüm aramalara rağmen bulunmadığından tebliğ edilme
miştir.
7.201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince karann Resmi Gazete'de
ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 8 gün içerisinde
Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı masraflann sanıktan
alınacağı ilan olunur.
29719
E. N o : 1995/2144
K. N o : 1995/2545
Çek karnesini süresinde iade etmemek suçundan sanık : Yusuf ve Fatma'dan olma Oğuzeli
1966 D.lu Oğuzeli Yakacık Köyü nüfusunda kayıtlı olup halen Gaziler Cad. No: 65/B Gaziantep
adresinde ikamet eden sanık Hasan Yazgan hakkında Mahkememizce 3167 SK.nun 13/1,
TCK.nun 119. maddesi gereğince 1.350.000 - TL. ağır para cezası verilmiştir.
Sanığın gıyabında verilen bu karar tüm aramalara rağmen bulunmadığından tebliğ edilme
miştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince karann Resmi Gazete'de
ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 8 gün içerisinde
Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı masraflann sanıktan
alınacağı ilari olunur.
29720,
E. N o : 1995/2215
K. No : 1995/2563
Çek karnesini süresinde iade etmemek suçundan sanık : Yusuf ve Fatma'dan olma Oğuzeli
1966 D.lu Oğuzeli Yakacık Köyü nüfusunda kayıtlı olup halen Gaziler Cad. No: 65/B Gaziantep
adresinde ikamet eden sanık Hasan Yazgan hakkında Mahkememizce 3167 SK.nun 13/1,
TCK.nun 119. maddesi gereğince 1.350.000 - TL. ağır para cezası verilmiştir.
Sanığın gıyabında verilen bu karar tüm aramalara rağmen bulunmadığından tebliğ edilme
miştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince karann Resmi Gazete'de
ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayüacağı ve 8 gün içerisinde
Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı masraflann sanıktan
alınacağı ilan olunur.
29723
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Gaziantep 2. Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No : 1995/2177
K. No : 1995/2552
Çek karnesini süresinde ı;.Jc etmemek suçundan sanık : Hayri ve Aliye'den olma
Gaziantep 1961 D.lu Şahinbey İlçesi Tarlayıatik Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup halen Kenan
Evren Bulvarı bila sayılı yerde ikamet eden sanık Hüseyin Metin Demirağ hakkında Mahkeme
mizce 3167 SK.nun 13/1, TCK.nun IV). maddesi gereğince 1.350.000,- TL. ağır para cezası ve
rilmiştir.
Sanığın gıyabında verilen bu karar lüm aramalara rağmen bulunmadığından tebliğ edilme
miştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 vs devamı maddeleri gereğince karann Resmi Gazete'de
ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün soma tebliğ edilmiş sayılacağı ve 8 gün içerisinde
Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı masrafların sanıktan
alınacağı ilan olunur.
29728
E. No : 1996/386
K. No : 1996/356
Çek karnesini iade etmemek suçundan sanık : Yusuf ve Fatma'dan olma 1966 D.lu
Oğuzeli Yakacık Köyü nüfusuna kayıtlı olup halen Gaziler Cad. No: 65/B Gaziantep adresinde
ikamet eden sanık Hasan Yazgan hakkında Mahkememizce 3167 SK.nun 13/1, TCK.nun 119.
maddesi gereğince 900.000 - TL. ağır para cezası verilmiştir.
Sanığın gıyabında verilen bu karar tüm aramalara rağmen bulunmadığından tebliğ edilme
miştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince karann Resmi Gazete'de
ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 8 gün içerisinde
Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı masraflann sanıktan
alınacağı ilan olunur.
29711
E. No : 1996/463
K. No : 1996/428
Çek karnesini süresinde iade etmemek suçundan sanık : Yusuf ve Fatma'dan olma Oğuzeli
1966 D.lu Oğuzeli Yakacık Köyü nüfusunda kayıtlı olup halen Gaziler Cad. No: 65/B Gaziantep
adresinde ikamet eden sanık Hasan Yazgan hakkında Mahkememizce 3167 SK.nun 13/1,
TCK.nun 119. maddesi gereğince 900.000- TL. ağır para cezası verilmiştir.
Sanığın gıyabında verilen bu karar tüm aramalara rağmen bulunmadığından tebliğ edilme
miştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince karann Resmi Gazete'de
ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 8 gün içerisinde
Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı masraflann sanıktan
alınacağı ilan olunur.
29712
E. No : 1995/2489
K. No : 1995/2629
Çek karnesini süresinde iade etmemek suçundan sanık : Yusuf ve Fatma'dan olma Oğuzeli
1966 D.lu Oğuzeli Yakacık Köyü nüfusunda kayıtlı olup halen Gaziler Cad. No: 65/B Gaziantep
adresinde ikamet eden sanık Hasan Yazgan hakkında Mahkememizce 3167 SK.nun 13/1,
TCK.nun 119. maddesi gereğince 900.000 - TL. ağır para cezası verilmiştir.
Sanığın gıyabında verilen bu karar tüm aramalara rağmen bulunmadığından tebliğ edilme
miştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince karann Resmi Gazete'de
ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 8 gün içerisinde
Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş saydacağı masraflann sanıktan
alınacağı ilan olunur.
29713
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Gaziantep 2. Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No : 1995/2340
K. No : 1995/2615
Çek karnesini iade etmemek suçundan sanık : Süleyman ve Peyrüze'den olma Midyat
1965 D.lu Mardin ili, Midyat İlçesi, Düzova Köyü nüfusunda kayıtlı olup halen Gaziler Cad. Bayramoğlu Sok. No: 29/9 Gaziantep adresinde ikamet eden sanık Hasan Aktan hakkında Mahkeme
mizce 3167 SK.nun 13/1, TCK.nun 119. maddesi gereğince 900.000,- TL. ağır para cezası veril
miştir.
Sanığın gıyabında verilen bu karar tüm aramalara rağmen bulunmadığından tebliğ edilme
miştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete'de
ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 8 gün içerisinde
Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı masrafların sanıktan
alınacağı ilan olunur.
29715
E. No : 1996/356
K. No : 1996/304
Çek karnesini iade etmemek suçundan sanık: Ali ve Hatice'den olma Gaziantep 1947 D.lu
Şahinbey Şıh Salman Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup halen İnönü Cad. No: 252 Gaziantep adre
sinde ikamet eden sanık Fetullah Demirbilek hakkında Mahkememizce 3167 SK.nun 13/1,
TCK.nun 119. maddesi gereğince 900.000,- TL. ağır para cezası verilmiştir.
Sanığın gıyabında verilen bu karar tüm aramalara rağmen bulunmadığından tebliğ edilme
miştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete'de
ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 8 gün içerisinde
Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı masrafların sanıktan
alınacağı ilan olunur.
29721
E. No : 1996/43
K. No : 1996/82
Çek karnesini süresinde iade etmemek suçundan sanık : Fazlı ve Vahide'den olma Gazi
antep 1944 D.lu Gaziantep Şarkıyan Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup halen İnönü Cad. 5 nolu Sok.
No: l/C Gaziantep adresinde ikamet eden sanık Fazlı Özgüleç hakkında Mahkememizce 3167
SK.nun 13/1, TCK.nun 119. maddesi gereğince 900.000 - TL. ağır para cezası verilmiştir.
Sanığın gıyabında verilen bu karar tüm aramalara rağmen bulunmadığından tebliğ edilme
miştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete'de
ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 8 gün içerisinde
Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı masrafların sanıktan
alınacağı ilan olunur.
29724
E. No : 1996/175
K. No : 1996/283
Çek karnesini süresinde iade etmemek suçundan sanık : Ömer ve Kadriye'den olma Gazi
antep 1954 D.lu Şahinbey Alleben Mah. nüfusuna kayıtlı olup halen Gaziler Cad. Yeniçeri Sok.
No: 2 Gaziantep adresinde ikamet eden sanık Süleyman Eroğlu hakkında Mahkememizce 3167
SK.nun 13/1, TCK.nun 119. maddesi gereğince 900.000 - TL. ağır para cezası verilmiştir.
Sanığın gıyabında verilen bu karar tüm aramalara rağmen bulunmadığından tebliğ edilme
miştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete'de
ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 8 gün içerisinde
Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı masrafların sanıktan
alınacağı ilan olunur.
29725
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Gaziantep 2. Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No : 1995/2871
K. No : 1995/2668
Çek karnesini iade etmemek suçundan sanık : Hasan ve Fatma'dan olma 1967 D.lu Nizip
İlçesi, Keklik Köyü nüfusuna kayıtlı olup halen Şekeroğlu Mah. Şekerci Durdu İşhanı Kat-3 No:
321 Gaziantep adresinde ikamet eden sanık Mehmet Altunses hakkında Mahkememizce 3167
SK.nun 13/1, TCK.nun 119. maddesi gereğince 900.000 - TL. ağır para cezası verilmiştir.
Sanığın gıyabında verilen bu karar tüm aramalara rağmen bulunmadığından tebliğ edilme
miştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince karann Resmi Gazete'de
ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 8 gün içerisinde
Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı masraflann sanıktan
alınacağı ilan olunur.
29726
E. No : 1995/1698
K. N o : 1995/2528
Çek karnesini iade etmemek suçundan sanık: Mehmet Zeki ve Nesime'den olma 1/1/1961
D.lu Diyarbakır Merkez Alipınar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup halen Hacıbaba mah. Sonsayan
Sok. No: 22 Gaziantep adresinde ikamet eden sanık Abdülkadir Aslan hakkında Mahkememizce
3167 SK.nun 13/1, TCK.nun 119. maddesi gereğince 900.000- TL. ağır para cezası verilmiştir.
Sanığın gıyabında verilen bu karar tüm aramalara rağmen bulunmadığından tebliğ edilme
miştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince karann Resmi Gazete'de
ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün soma tebliğ edilmiş sayılacağı ve 8 gün içerisinde
Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayüacağı masraflann sanıktan
alınacağı ilan olunur.
29727
E. No : 1996/263
K. No : 1996/292
Çek karnesini süresinde iade etmemek suçundan sanık: Ömer ve Kadriye'den olma Gazi
antep 1952 D.lu Şahinbey Alleben Mahallesi nüfusuna kayıüı olup halen Gaziler Cad. Yeniçeri
Sok. Arpacıoğlu Pasajı No: 2 Gaziantep adresinde ikamet eden sanık Süleyman Eroğlu hakkında
Mahkememizce 3167 SK.nun 13/1, TCK.nun 119. maddesi gereğince 1.260.000- TL. ağu para
cezası verilmiştir.
Sanığın gıyabında verilen bu karar tüm aramalara rağmen bulunmadığından tebliğ edilme
miştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince karann Resmi Gazete'de
ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 8 gün içerisinde
Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı masraflann sanıktan
alınacağı ilan olunur.
29722
E. N o : 1996/527
K. No : 1996/566
Çek karnesini süresinde iade etmemek suçundan sanık : Süleyman ve Güler'den olma
27/6/1973 D.lu Şahinbey İlçesi, Deredüzü Köyü nüfusuna kayıüı olup halen Halep Pasajı Zemin
Kat. No: 10 Gaziantep adresinde ikamet eden sanık Tayfun Ay ata hakkında Mahkememizce 3167
SK.nun 13/1, TCK.nun 119. maddesi gereğince 1.260.000 - TL. ağu para cezası verilmiştir.
Sanığın gıyabında verilen bu karar tüm aramalara rağmen bulunmadığından tebliğ edilme
miştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince karann Resmi Gazete'de
ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 8 gün içerisinde
Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayüacağı masraflann sanıktan
alınacağı ilan olunur.
29729
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kd. Hâkimliğinden:
;
ANKARA
E. No
: 1996/164
K. No
: 1996/129
Karar Tarihi : 23/5/1996
Suç
: Arkadaşının parasını ve eşyasını çalmak.
Suç Tarihi
: 30/7/1995
Sanık Kimliği: Mehmet Ergen.Mehmet ve Fatma oğlu 1974 doğumlu, Konya-Bozkır,
Çağlayan kasabası nüfusuna kayıtlı, Çağlayan kasabası Ahmetli Mah.de
ikamet eder, Ağrı 12.Mknz.P.Tuğ.Tow.Bl.den terhisli er.
Hüküm Özeti : As.C.K.nun 132 ve 647 S.K.nun 4/1. maddesi gereğince neüceten yüzellibin TL. ağır para cezası ile mahkumiyetine dair, gıyabında verilen karar tüm aramalara rağmen
sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 saydı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gere
ğince hükmün Resmi Gazete'de ilanen tebliğiyle ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra muhataba
tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
30558/1-1
E. No
K. No
Karar Tarihi
Suç
Suç Tarihi
Sanık Kimliği

: 1995/613
: 1995/517
: 19/12/1995
: Firar
: 15/5/1995-22/5/1995
: Erhan Topçu, Sadrettin ve Muhabbet oğlu 1973 D.lu, Amasya-Taşova İl
çesi Korubaşı Köyü nüf. kayıtlı, İstanbul-Pendik Çamhbel Sok. No: 13/2'de
oturur. Ağn-Doğubeyazıt l.Mknz.P.Tug.K.Hd.2.Hd.Bl.den terhisli er.

Hüküm Özeti : As.C.K.nun 66/1-a, 73, ve TCK.nun 59. maddeleri uyarınca neticeten beş
ay hapis cezası ile mahkumiyetine dair, gıyabında verilen karar tüm aramalara rağmen sanığa teb
liğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hük
mün Resmi Gazete'de ilanen tebliğiyle ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra muhataba tebliğ edil
miş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
30559/1-1
E. No
1996/282
K.No
1996/303
Karar Tarihi
17/9/1996
Suç
İzin tecavüzü
Suç Tarihi
12/11/1995-26/11/1995
Nezaret ve Yol
da Kaldığı Sü
reler
: 26/1/1995-4/12/1995
Sanık Kimliği : Murat Yerlikaya, Züfer ve Şerife oğlu 1975 doğumlu, Bolu Merkez Ulumescit Köyü nüfusuna kayıtlı, Sancaktepe Mah. 9 Sokak No: 16 Etlik/An
kara adresinde mukim, Konya Per.Ok.Eğt.Mrk.K.lığında görevli er, halen
firarda.
Hüküm Özeti : As.C.K.nun 66/1-b ve TCK.nun 59. maddesi gereğince neticeten on ay
yirmibeş gün hapis cezası ile mahkumiyetine dair, gıyabında verilen karar tüm aramalara rağmen
sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gere
ğince hükmün Resmi Gazete'de üanen tebliğiyle ilanın yapüdığı tarihten 15 gün sonra muhataba
tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
30560/1-1
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Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR
PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. Yarımca Petrokimya Kompleksinden:
Kompleksimizce 1997 yılmm birinci yansında C+F/CIF bazında ihraç edilecek yaklaşık
8000 ton sentetik kauçuk ürünlerimizin konteynerlere yüklenmesi ve yurt dışına nakliyesi işi ka
palı zarf usulü ihale edilecektir.
- Bu işe ait şartname kompleksimiz İç Alım Müdürlüğünden bedeli mukabili temin edüecektir.
- Bu işe ait son teklif verme günü 9 Ocak 1997 Perşembe günü saat 12.00 olup, teklifler
son teklif verme günü saat 14.00'de komisyon huzurunda açüacaktır. İsteyen teklif sahipleri tek
lif açmada hazu bulunabilirler.
- Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi dilediğine kısmen ve
ya tamamen ihale edip etmemekte serbesttir.
30557/2-2

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:
1 - İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Karaköy, Bankalar Caddesi No: 28'de bulunan tapunun
170 ada, 3 parselinde kayıtlı 529 m2 arsa ve üzerinde zemin + 5 kat + çatı katından müteşekkil
Bahtiyar Han ile aynı mahalde tapunun 169 ada, 1 parselinde kayıüı 657 m2.1ik otopark olarak
kullamlmaya müsait arsa müştereken 334.000.000.000.- TL. tahmini bedel üzerinden 7 Ocak 1997
günü saat 14.30'da Müdafaa Cad. No: 18 Bakanlıklar/Ankara adresindeki TMO Genel Müdürlüpnde;
2 - İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Zeytinlik 1. Bölge Aataköy 5. kısımda tapunun 50/2 paf
ta, 59 ada;
5 parselde kayıtlı A3 Blok 37 kapı lnolu daire 7.581.000.000.- TL.
6 parselde kayıüı A4 Blok 19 kapı nolu daire 7.581.000.000.- TL.
6 parselde kayıtlı A4 Blok 52 kapı nolu daire 7.761.000.000.- TL.
15 parselde kayıüı A12 Blok 31 kapı nolu dair 7.842.000.000.- TL.
15 parselde kayıüı A12 Blok 48 kapı nolu daire 6.498.000.000.- TL. tahmini bedeller üze
rinden 10 Ocak 1997 günü saat 14.30'da Yalı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No: 29 K.Malte
pe/İstanbul adresindeki TMO İstanbul Bölge Müdürlüğünde;
yapılacak ihalelerle satdacaktrr.
a) Yukanda belirtilen gayrimenkullerimiz ile ilgili şartname ve bügiler TMO İstanbul Böl
ge Müdürlüğü ile Ankara Müdafaa Cad. No: 18 Bakanlıklar adresindeki Genel Müdürlüğümüz
Teknik İşler Daire Başkanlığından temin edilebilir.
b) İhaleler kapalı zarfla teklif alma usulüyle yapılacak olup, tekliflerle birlikte tahmini be
dellerin % 10'u nisbetinde geçici teminat alınacaktır. İstenen diğer evrak ve şartlar şartnamesinde
belirtilmiştir.
c) Teklifler yukanda belirtilen tarih ve saat 14.00'e kadar sadece gayrimenkulun ihalesi
nin yapdacağı yere şartnamede belirtilen şeküde verilebilir. Dileyen teklif sahipleri belirtilen tarih
ve saatte tekliflerin ilgili ihale komisyonundaki açılışına katılabilirler.
d) Bahtiyar Han'ın satışında ihale bedeli üzerinden kanunen alınması gerekli KDV alıcıya
ait olup Ataköy konutlan KDV'den muaftır.
e) Ofisimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından gayrimenkullerin satışı
nı kısmen ya da tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
30713/2-2
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AFŞİN ELBİSTAN-B TERMİK SANTRALI YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Elektrik Üretim İletim A.S. Genel Müdürlüğünden:
1 - Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. (TEAŞ); Afşin ve Elbistan-Kahramanmaraş'da
inşa edilecek olan Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi dahil 4x350 MW Afşin Elbistan-B Termik
Santralının anahtar teslimi esasına göre yapılması işi için bu konuda yeterli bilgi ve tecrübeye sa
hip firmaları kapalı zarf usulü ile teklif vermeye çağırır.
2 - Konu ile ilgilenen yerli ve yabancı firmalar,
TEAŞ Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığı
İnönü Bulvarı No: 27 Kat: 16 Bahçelievler, Ankara/Türkiye
adresine yatıracakları 300.000.000.- TL. (KDV Dahil) geri ödenemez bir ücret karşılığı
alacakları makbuz ve yazılı başvurularını aşağıda belirtilen adrese bizzat ileterek teklif isteme bel
gelerini alabilirler. Teklif isteme belgelerini satın almayan firmalardan gelen teklifler red edilecek
tir.
TEAŞ Santrallar Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı
İnönü Bulvarı No: 27 Kat: 10 Oda No: 8 Bahçelievler,
Ankara/Türkiye
3 - Teklifler, teklif isteme şartnamesinin ilgili bölümlerinde belirtildiği şekilde hazırlana
rak 600.000.000.- A B D Dolan tutarındaki geçici teminat mektubu ile birlikte,
TEAŞ Santrallar Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı
İnönü BulvanNo: 27 Kat: 10 Oda No: 63 Bahçelievler,
Ankara/Türkiye
adresine 29/4/1997 günü saat 12.00'ye kadar verilmiş olacaktır.
4 - Teklifler aynı gün saat 14.00'de, katılmak isteyen teklif sahipleri veya temsilcuerinin
önünde aşağıdaki adreste alenen açılarak okunacaktır.
TEAŞ Satınalma ve İhale Komisyonu Başkanlığı
İnönü Bulvan No: 27 A-Blok, Zemin Kat Bahçelievler,
Ankara/Türkiye
5 - Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediği
ne yapmakta serbesttir.
30406/2-1

A M O N Y U M NİTRAT SATIN ALINACAKTIR

Elmadağ Barutsan A.S. Genel Müdürlüğünden:
Şirketimiz ihtiyacı olan 1.000 (Bin) Ton Amonyum Nitrat Teknik Şartname ve İdari Şart
namesine uygun olarak satın alınacaktır.
1 - Bu işe ait Teknik Şartname ve İdari Şartname Şirketimiz Ticaret Müdürlüğünden üc
retsiz temin edilebilir.
2
3
4
5
6
lacaktır.

-

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.
En son teklif verme günü 6 Ocak 1997 Pazartesi günü saat 14.00'e kadardır.
Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Şirketimiz 2886 sayüı Kanuna tabi değildir.
Teklif mektuptan katılımcı firma temsilcileri huzurunda aynı gün saat: 15.00'de açı
30404/2-1
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BAKIM ONARIM VE SULAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR
İstanbul Bakırköy Belediye Başkanlığından :
2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca kapalı zarf usulü eksiltme ilanı
16/1/1997 Tarihine Tesadüf eden Perşembe günü Saat (11.00)'da Bakırköy Belediyesi En
cümen Toplantı odasında Toplanacak Belediye Encümenin'ce 18.615.439.350,- TL. Keşif Bedel
li Bakırköy Osmaniye Kartaltepe Cevizlik, Zeytinlik, Sakızağacı, Yenimahalle, Zuhuratbaba Ma
halleleri Ataköy 1 kısım Park ve Yeşü alanlarda bakım, onarım, sulama yaptırılması işi Kapalı Zarf
Usulü ile eksiltmeye konmuştur. İhaleye iştirak etmek için İhale dosyası ve eki Evraklar Park ve
Bahçeler Müdürlüğünden incelenerek dosyadaki tüm koşullar yerine getirilecektir.
Bu işe ait geçici teminat 558.463.180,- TL. 'dir. İsteldilerin Bayındırlık Bakanlığı Yapı Te
sis ve Onarım İşleri eksiltmelerine girme yönetmeliği gereğince.;
I - Son Müracaat 13/1/1997 günü mesai Saati Sonuna kadardır.
Eksiltmeye iştirak için aşağıda liste halinde istenen evrakların, dilekçeye ekli olarak veril
mesi gerekir.
a) (B) gurubundan, en az işin keşif bedeli kadar geçerli Müteahhitlik karnesi vermesi;
b) Yapı araçları Taahhütnamesi belgelerin verilmesi
c) Teknik Personel Taahhütnamesi verilmesi
d) Mali durum bildirisi ve belgeleri vermesi
e) Kullamlmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden, her hangi birinin keşif be
delinin % 10'undan az olmaması.
Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih başı ve Banka kaşesini ihtiva eden, çift
imzalı ve Genel Md.Tükten teyitli 1.861.543.935,- TL. kullanılmamış nakit kredisi
1.861.543.935,- TL. 'lik kullanılmamış teminat mektubu kredisi 1.303.080.754,- Tl.Tik serbest
mevduaüı gösteren Banka Referans mektubu vermesi.
f) Taahhüt durumu bddirisi ve belgelerini vermesi,
g) İş bitirme belgesi ve bu işlerin geçici ve kesin kabul tutanakları
h) Eksiltme şartnamesinin 3. madde 9. bendinde gösterilen makina, teçhizatın, iş başında
bulundurulmasına ait, pullu imzalı taahhütname;
j) Eksiltme şartnamesinin 3. f. maddesinin h bendinde gösterilen teknik elemanların iş ba
şında bulundurulacağına ait pullu imzalı taahhütname;
k) (1990/1994) yularına ait vergi dairesinden, temin edecekleri borcunun olmadığına dair
belge
1) Demirbaş defteri tasdikli sureti
m) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı durumda olmaması
n) Noter tasdikli imza sirküleri
o) Şartname bedelinin yatınldığını gösteren makbuz
p) Bu ihale dosyası muhteviyatı içinde aşağıda yazdı kanun genelge ve tebliğ hükümleri
ne göre işlem yapüacakür.
1 - 2886/2990 Sayılı kanunlar;
2 - 2886 saydı Kanunun uygulama esaslarım belirten devlet ihale genelgesi ve ekleri;
3 - 9/2/1996 tarih ve 22549 saydı Resmi Gazetede yayınlanan kriterlerle ilgili tebliğ.
II - 1997 ydına ait ticaret odası vesikası, geçici teminat mektubu veya makbuzu, teklif
mektubuna havi kapalı zarflan
16/1/1997 tarihine tesadüf eden Perşembe günü 10.00 saat'e kadar Bakırköy Belediye En
cümeni Başkanlığı *na vermeleri gerekmektedir.
III - Şartname bedeli 18.000.000,- TL. + KDV'dir.
IV - Puanlamada alt sınır 80 puandır.
30569/1 -1
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İstanbul Bakırköy Belediye Başkanlığından :
2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca kapalı zarf usulü eksiltme ilam
16/01/1997 Tarihine Tesadüf eden Perşembe günü Saat (11.30)'da Bakırköy Belediyesi
Encümen Toplantı odasında Toplanacak Belediye Encümenin'ce 20.499.007.892,- TL. Keşif Be
delli Bakırköy, Florya, Şenlikköy, Basınköy, Yeşilköy, Yeşilyurt Mahallelerinde Park, Yeşil alan
larda Bakım, onarım, Sulama yaptırılması işi. Kapalı Zarf Usulü ile eksiltmeye konmuştur, ihale
ye iştirak etmek için İhale dosyası ve eki Evraklar Park ve Bahçeler Müdürlüğünden incelenerek
dosyadaki tüm koşullar yerine getirilecektir.
Bu işe ait geçici teminat 614.970.237,- TL.'dir. İsteklilerin Bayındırlık Bakanlığı Yapı Te
sis ve Onarım İşleri eksiltmelerine girme yönetmeliği gereğince.;
I - Son Müracaat 13/1/1997 günü mesai Saati Sonuna kadardır.
Eksiltmeye iştirak için aşağıda liste halinde istenen evrakların, dilekçeye ekli olarak veril
mesi gerekir.
a) (B) gurubundan, en az işin keşif bedeli kadar geçerli Müteahhitlik karnesi vermesi;
b) Yapı araçları Taahütnamesi belgelerin verilmesi
c) Teknik Personel Taahhütnamesi verilmesi
d) Mali durum bildirisi ve belgeleri vermesi
e) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden, her hangi birinin keşif be
delinin % 10'undan az olmaması.
Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih başı ve Banka kaşesini ihtiva eden, çift
imzalı ve Genel Md.'lükten teyitli 2.049.900.789- T L . kullanılmamış nakit kredisi
2.049.900.789,- TL. Tik kullanılmamış teminat mektubu kredisi 1.434.930.552 - Tl.'lik serbest
• mevduatlı gösteren Banka Referans mektubu vermesi.
f) Taahhüt durumu bildirisi ve belgelerini vermesi,
g) İş bitirme belgesi ve bu işlerin geçici ve kesin kabul tutanakları
h) Eksiltme şarmamesinin 3. madde 9. bendinde gösterilen makina, teçhizatın, iş başında
bulundurulmasına ait, pullu imzalı taahütname;
j) Eksiltme şarmamesinin 3. f. maddesinin h bendinde gösterilen teknik elemanların iş ba
şında bulundurulacağına ait pullu imzalı taahhütname;
k) (1990/1994) yularına ait vergi dairesinden, temin edecekleri borcunun olmadığına dair
belge
I) Demirbaş defteri tasdikli sureti
m) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı durumda olmaması
n) Noter tasdikli imza sirküleri
o) Şartname bedelinin yatırıldığını gösteren makbuz
p) Bu ihale dosyası muhteviyatı içinde aşağıda yazılı kanun genelge ve tebliğ hükümleri
ne göre işlem yapılacakür.
1 - 2886/2990 Sayılı kanunlar;
2 - 2886 sayılı Kanunun uygulama esaslarını belirten devlet ihale genelgesi ve ekleri;
3 - 9/2/1996 tarih ve 22549 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kriterlerle ilgili tebliğ.
II - 1997 yılına ait ticaret odası vesikası, geçici teminat mektubu veya makbuzu, teklif
mektubuna havi kapalı zarflan
16/01/1997 tarihine tesadüf eden Perşembe günü 10.00 saat'e kadar Bakırköy Belediye
Encümeni Başkanlığı'na vermeleri gerekmektedir.
III - Şartname bedeli 24.000.000 - TL. + KDV'dir.
IV - Puanlamada alt sınır 80 puandır.
30563/1-1
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ORMAN EMVALLERİ SATILACAKTIR

Orman Ürünleri Sanayi A.Ş. Bolu İsletmesi Müdürlüğünden:
Aşağıda müfredatı yazdı muhtelif cins ve kalitede ürünlerin satışı, satış şartnamesi gere
ğince, 27/12/196 Cuma günü saat 14.00'de, İşletmemiz satış salonunda ve komisyon huzurunda
partiler halinde karşdannda yazdı muhammen bedeller üzerinden açık artırmalı olarak satış yapı
lacaktır.
Sıra
No Cins ve Nev'i
1 2.SNB.Çam Kereste
(Kalas)
2 3.SNB.Çam Kereste
(Tahta)
3 3.SNB.Çam Kereste
(Kalas)
4 3.SNB.Çam Kereste
(Kalas)
5 4.SNB.Çam Kereste
(Tahta)
6 4.SNB.Çam Kereste
(Kalas)
7 4.SCKB.Çam Kereste
(Kalas)
ÇAM KERESTELER TOPLAMİ..
8 K.B.Göknar Kadron-Lata
9 j.SNB.Kayın Kereste (Ym)
10 2.SNB.Kavın Kereste (Ym)
Kayın Keresteler TOPLAMI..
KERESTELER GENEL TOPLAM..
11 Kayın Element (75x75x760)
12 l.Sf.4 mm(130x220)Kay.Kntr.
13 ! .Sf.4 mm(170x220)Sk.Kayın Kontr.
14 l.Sf.4 mm(170x220)Sy.Kayın Kontr.
15 l.S'f.5 mm(110xl85)Kayın Kontrp.
16 2.Sf.4 mm(130x220)Kayın Kontrp.
17 2.Sf.4 mm(170x220)Sk.Kayın Kntr.
18 2.Sf.4 mm(170x220)Sy.Kayın Kontr.
19 2.Sf.23 mm(130xl70)Kayın Kntrp.
20 2.SÎ.20 mm(130x220)Kaym Kntrp.
21 2.Sf.23-24-28 mm(130x220-250)K.KnL
22 2.Sf. 14-22 mm(170x 170-220)Sy-Sk.K.K.
23 3.Sf.4 mm (130x220)Kayuı Kontrp.
24 3.S14 mm(170ıt220)Sk.Kaym Kontr.
25 3.Sf.4 mm(170x220)Sy.Kaym Kontr.
26 3.Sf.l4 mm(130xl30)Kaym Kontrp.
27 3.SL14-25 mm(130xl70-220>Kav.KnL
KONTRPLAKLAR TOPLAMI...
28 2 mm(4x222)Kayın Kontr.Papeli
29 2 mm(4x218)Kayın Kontr.Papeli
30 2 mm(llx95)Kavın Kontr.Papeli
KAYIN KONTRPLAK PAPELİ
31 13mm(125x253) Okal Yonga Levha
32 16mm(l 25x253) Okal Yonga Levha
33 19mm(125x253) Okal Yonga Levha
34 19mm(125x285) Okal Yonga Levha
35 I9mm(125x300) Okal Yonga Levha
36 35mm(125x2S3) Okal Yonga Levha
37 26mm(122x250)Kayın Kap.Yon.Lev.
38 61mm(122x250)Kaym Kap.Yon.Lev.

Muh.Bed.
Par. Birim
TL.
Ad. (M3.M2) Adet
Miktar
250
19.628 42.000.000
1
M3
1625
M3
19.870 25.500.000
1
3782 271.656 28.000.000
11
M3
220
12.382 20.000.000
M3
1
3184 38.191 21.000.000
M3
2
1095 93.908 21.000.000
4
M3
6831
51.942 11.000.000
M3
3
16987 507.577
23
9.750.000
M3 17210 79.857
3
297
M3
19.246 50.000.000
1
94
5.413 . 38.000.000
1
M3 .
391 24.659
2
34588 612.093
28
286
1.223 30.000.000
M3
1
1500 17.160 76.000.000
M3
6
500
7.480 78.000.000
2
M3
1000 14.960 81.900.000
4
M3
13
M3
0.132 48.000.000
1
12.584 73.000.000
1100
M3
6
1200
17.952 75.000.000
M3
6
13.464 78.750.000
900
M3
3
7
M3
0.356 41.000.000
1
3
0.172 41.000.000
M3
1
5
0.385 41.000.000
M3
1
2
0.122 45.000.000
1
M3
200
2.288 68.000.000
M3
2
13.464 70.000.000
900
M3
5
1600 23.936 73.500.000
M3
7
71
1.680 37.000.000
2
M3.
3
0.135 37.000.000
1
M3
9004 126.270
49
5.816 19.000.000
M3 12750
3
1500
2.006 19.000.000
M3
1
9000
1.881 19.000.000
M3
1
23250
9.703
5
8.500.000
647
26.600
M3
5
0.456
8.35Ö.000
9
1
M3
8.200.000
1733 104.133
M3
18
22
8.200.000
1.489
M3
1
8.200.000
170 12.U2
2
M3
M3 11000 1217.560 12.150.000
25
724 57.413 19.600.000
M3
6
42
7.812 18.350.000
M3
1
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Sıra
No Cins ve Nev'i
39 19mm(122x250)Arlif Kap.Yon.Lev.
40 31mm(122x250)Arlif Kap.Yon.Lev.
41 41mm(122x250)Arlif Kap.Yon.Lev.
42 66mm(I22x250)ArIif Kap.Yon.Lev.
43 20mma22x250)Tetra Kap.Yon.Lev.
OKAL YONGA LEVHALAR TOPLAMİ...

Muh.Bed.
Par. Birim
Miktar
TL.
Ad. (M3.M2) Adet
7
M3
19.992 24.500.000
345
31.110 21.800.000
7
M3
329
4
194 24.260 21.200.000
M3
3.422 20.500.000
1
M3
17
83.875 20.250.000
11
M3
1375
89
16607 1590.234

44 20 mm(30x200)Kayın Lambri
45 20 mm(30x250)Kayın Lambri
46 20 mm,30x280)Kavın Lambri
KAYIN LAMBRİLER TOPLAMI....
47 l.Sf. 3 mm(n0x255) Uf Levha
4« l.Sf. 3 mrmT70x300} Lif Levha
LİF LEVHALAR TOPLAMI...
49 l.SNB.Kayın Kaplama
50 l.Sf.Kayın Kaplama
51 2.Sf.Meşe Kaplama
52 2.Sf.Çam Kaplama
53 3.Sf.Çam Kaplama
54 3.Sf.Çam Kaplama
55 3.Sf.Çam Kaplama
56 3.Sf.Çam Kaplama
57 l.Sf.Frake Kaplama
58 l.Sf.Frake Kaplama
59 2.Sf.Frake Kaplama
60 2.Sf.Frake Kaplama
KAPLAMALAR TOPLAMI...
61 Tabut
62 An Kovanı

1
5
1
7
1
9
10
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
16
2
2

M2
M2
M2
M3
M3
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2

109.20
182
1415 1061.03
63.84
76
1673 1234.07
1.105
85
2250 34.425
35.530
2335
- 942.00
- 3564.00
- 2129.00
- 1422.00
- 4537.00
- 2059.00
- 1755.00
- 2189.00
- 6010.00
- 6115.00
- 6167.00
_ 3830.00
40719.00
38
69

700.000
700.000
700.000
33.250.000
34.950.000
35.000
33.000
38.000
32.100
27.700
28.400
26.800
24.600
67.200
65.600
58.200
57.500
4.000.000
5.000.000

AÇIK ARTIRMA İLE İLGİLİ ŞARTLAR
1 - Saüşa çıkarılan ürünlerimiz KERESTELERDE:
1 - A. PEŞİN SATIŞLARDA: Göknar Kerestede % 35 indirim, Çam Kerestede % 30 in
dirim (2-3-4.SNB.Çam Kerestede % 15 indirim) Kayın Kerestede % 20 indirim uygulanır.
1 - B. İsteğe bağlı olarak Göknar, Çam, Kayın Kerestede 6 aya kadar vadeli satış yapılır.
VADELİ SATIŞLARDA: GÖKNAR, ÇAM KERESTELERDE:
1 - B.l) 2-3-4.SNB.ÇAM KERESTEDE: İlk 3 ay faizsiz 3 aydan fazla vadeli satışlarda
4 ncü aydan başlamak üzere (4-6 ay için) aylık net % 7 vade faizi uygulamalı dönem sonu ödeme
li, fon ve vergiler peşin, mal bedelinin % 30'u 3 ay (90 Gün) içinde ödenmek kaydıyla bakiyesi (%
70'i) dönem sonu ödemeli 6 aya kadar vadeli,
1 - B.2) DİĞER GÖKNAR V E ÇAM KERESTENİN BÜTÜN SINIFLARINDA: İlk 3
ay faizsiz, 3 aydan fazla vadeli satışlarda 3 ncü aydan başlamak üzere (4-6 ay için) aylık net % 5
vade faizi uygulamalı, vergiler ve fonlar peşin, mal bedelinin tamamı dönem sonu ödemeli 6 aya
kadar vadeli, limit içi süresiz kesin Banka Teminat Mektubu karşılığı satış yapılır.
1 - B.3) KAYIN KERESTELERDE: 3 aydan az vadeli satış yapılması halinde 1. ay için
% 10, 2 nci ay için % 5 indirim yapılır. İlk 3 ay vade faizi alınmaz. 3 aydan fazla (4-6 ay) vadeli
satışlarda 4 ncü aydan başlamak üzere aylık net % 8 vade faizi (dönem sonu) alınır. Vergiler (% 6
Fon ve % 15 KDV. = % 21,9) peşin, mal bedelinin % 30'u 3 ay (90 Gün) içinde ödenmek kaydıy
la bakiyesi (% 70'i) dönem sonu ödemeli 6 aya kadar vadeli limit içi süresiz kesin banka teminat
mektubu karşılığı satış yapılır.
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2 - KONTRPLAK V E K A P L A M A L A R D A :
2 - A . PEŞİN SATIŞLARDA: Kontrplaklar ve (756,925,1279 No'lu kaplama partilerin
de) % 20 indirim, DİĞER K A P L A M A L A R D A : % 50 indirim uygulanır.
2 - B. VADELİ SATIŞLARDA: Kontrplak ve (756, 925,-1279 No'lu Kaplama, partileri
dahil) ilk 3 ay vade faizi alınmaz. 3 aydan fazla (4-6 ay) vadeli satışlarda 4 ncü aydan başlamak
üzere aylik net % 7 vade faizi alınır. Fon ve vergiler peşin, mal bedelinin % 30'u 3 ay (90 Gün)
içinde ödenmek kaydıyla bakiyesi (% 70'i) dönem sonu ödemeli 6 aya kadar vadeli DİĞER KAP
L A M A L A R D A : Fon ve vergiler peşin, mal bedeli dönem sonu ödemeli 6 ay vadeli ve faizsiz ola
rak limit içi süresiz kesin Banka Teminat Mektubu karşılığı satış yapılır.
3 - YONGA L E V H A , LİF L E V H A , LAMBRİLERDE:
3 - A, PEŞİN SATIŞLARDA: L i f levhalarda % 20 indirim, diğer Yonga Levhalarda %
50 indirim, Lambrilerde % 50 indirim uygulanır. 35 mm. Okal Yon. Lev. % 20 indirim uygulanır.
3 — B. VADELİ SATIŞLARDA: Yonga Levhalar ve Lambrilerde fon ve vergiler peşin,
mal bedeli dönem sonu ödemeli 6 ay faizsiz ve 6 aya kadar vadeli, Lif Lev. 35 mm Okalde: İlk 3
ay vade faizi alınmaz. 4 ncü aydan itibaren (4-6 ay) aylık net % 8 vade faizi alınır. Fon ve vergi
ler peşin, mal bedelinin % 30'u 3 ay (90 Gün) içinde ödenmek kaydıyla bakiyesi (%-70 i)»dÖnem
sonu ödemeli 6 aya kadar vadeli limit içi süresiz kesin Banka Teminat mektubu karşılığı satış ya
pılır.
4 - ARI KOVANI V E TABUTLARDA:
4 - A. PEŞİN SATIŞLARDA: A n kovanında 2.000.000,- TL./Adet indirim, Tabutda %
50 indirim uygulanır.
4 - B. VADELİ SATIŞLARDA: Fon ve vergiler peşin, mal bedelinin tamamı dönem so
nu ödemeli 6 ay faizsiz ve 6 aya kadar vadeli limit içi süresiz kesin banka teminat mektubu karşı
lığı satış yapılır.
5 - KAYIN ELEMENTDE:
5 - A . PEŞİN SATIŞLARDA: % 20 indirim uygulanır.
5 - B. VADELİ SATIŞLARDA: İlk 3 ay vade faizi alınmaz. 4 ncü aydan itibaren (4-6 ay)
aylık net % 7 vade faizi alınır. Fon ve vergiler pe§ip, mal bedelinin % 30'u 3 ay (90 Gün) içinde
ödenmek kaydıyla bakiyesi (% 701) dönem sonu, ödemeli 6 aya kadar vadeli îimit içi süresiz ke
sin banka teminat mektubu karşılığı satış yapılır.
6 - K A Y I N PAPELDE:
6 - A. PEŞİN SATIŞLARDA: İndirim uygulanmaz.
6 - B . VADELİ SATIŞLARDA: Fon ve vergiler ile mal bedelinin % 30'u peşin, bakiye
si (% 70'i) dönem sonu ödemeli, 1 nci aydan İtibaren aylık net % 7 faizli ve 3 aya kadar vadeli l i 
mit içi süresiz kesin banka teminat mektubu karşılığı satış yapılır.
7 - TÜM ÜRÜNLERİN SATIŞLARINDA: Kerestelerde % 6 Fon, KDV, Delîaîiye, Ka
rar Pulu ve diğer ürünlerde % 3 Fon ve KDV. Delîaîiye, Karar Pulu peşin alınır.
8 - 6 aydan fazla vadeli tekliflerin kabul edilemeyeceği gibi alıcıların taîep ettikleri vade
esas alınarak yapılacak satışlarda; her türlü vadeli satışlardan doğan vadeli alacakların vadesinden
önce ödenmesi durumunda vadeli alacakların içinde yer alan mal bedelinden (Faiz Hariç) aylık net
% 5-8 kasa (satış) Iskontosu ve ıskontoya ait KDV. nin iadesi yapılacaktır.
9 - Teminat mektuplarının ma! bedeli + Faiz tutan = toplam mektup tutan olmak üzere
Müdürlüğümüz adına düzenlenmiş limit dahili süresiz kesin banka teminat mektubu olması şarttır.
10 - Açık artırma ile ilgili şartname, ebat listeleri Genel Müdürlüğümüzden, Müdürlüğü-'
müzden ve diğer İşletmelerimizden temin edilebilinir.
11 - Bu ihaleye ait kesin satış son günü 30/1/1997 tarihidir. Aynca satış için tebligat ya
pılmaz. İhalenin tasdik edilmemesi halinde 5 gün içinde gerekli tebligat yapılır.
12 - İhaleye iştirak etmek için teminat yatırılması şarttır. İstekli % 5 geçici teminat mik
tarı doğuncaya kadar istediği partinin ihalesine katılabilir. İsteklilerin satışın yapılacağı yer ve sa
atte teminata ait makbuzlan ile birlikte hazır bulunmaları ilan olunur.
Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
30499/1 -1
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SİNTER TESİSLERİ İŞLETMESİ V E TEMİZLİĞİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR
İskenderun Demir ve Çelik A.S. Genel Müdürlüğünden ;
1 - "Sinter Tesisleri İşletmesi ve Temizliği" işi, Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuş
tur.
2 - Bu işin ihalesinde 9 Şubat 1996 tarih ve 22549 saydı Resmi Gazete'de yayınlanan
"1996 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullarulacak Kriterler
Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanacaktır.
3 - İşin tahmin edilen bedeli (65.557.224.000,-) TL.'dir.
4 - İhale 2/1/1997 Perşembe günü saat 14.30'da İhale Komisyonu Odasında yapdacaktır.
(İsdemir İhale Komisyonunca Satınalma toplantı salonunda yapdacaktır.)
5 - İhale şartnamesi ile diğer evraklar İsdemir Tedarik ve İkmal Müdürlüğünde mesai sa
atleri içinde görülebilir. İhale şartnamesi ve diğer evraklar talep eden istekliye 6.560.000,-TL.
(KDV. dahil) karşdığmda verilecektir.
6 - İSTEKLİLERİN; "Yapım İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi"ne, "İha
le Şartnamesine Ek Özel Şartname'ye "Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği"ne ve 2. maddede adı geçen "Uygun Bedel" Tebliği hükümlerine uygun olarak;
A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarınm tespiti için 25/12/1997 Çarşamba günü
saat 16,00'ya kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;
a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (B veya G) grubundan en az bu işin keşif
bedeli kadar müteahhitlik karnesi (aslım ibraz etmek şartıyla noter tasdikli suretini),
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini,
c) İstekli şirket ise kanıüayıcı belgeleri,
d) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca
imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini,
e) 2886 saydı Kanun'a göre cezalı olmadığına dair yazdı beyanı,
f) 1990-1994 (5 yü) yıllarına ait Gelir veya Kurumlar vergileri borcu olmadığına dair Ver
gi Dairesinden 1996 yılında temin edecekleri belge,
g) Mali durum bildirisi ve belgelerini vermesi,
h) Yapı Araçları Taahhütnamesini,
i) Teknik Personel Taahhütnamesini,
j) Halen Taahhüdündeki işler bildirisi ve belgelerini,
k) Firmanın faaliyet suresi ile ilgili beyanı ve belgelerini,
1) Son 15 yüda yapmış olduğu benzer işler bildirisini,
m) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri,
n) İş durumu ve Tutumu, ile ilgili yazılı beyanı,
o) İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine Ek Özel şartnamede öngörülen diğer belge
leri vermesi,
p) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden her ilrisininde keşif bede
linin % 10'undan az olmaması, Gerekmektedir.
B - İhaleye kaülabümek için ise; İhale şartnamesinin 7. maddesine göre hazırlayacakları
tekliflerini, aynı şartnamenin 8. maddesi doğrultusunda 2/1/1997 Perşembe günü saat 14.00'e ka
dar sua numaralı alındılar karşdığmda "İhale Komisyonu Başkanlığına verilmek üzere" ibaresi Ue
Haberleşme ve Arşiv Şefliğine vermeleri gerekmektedir.
• 7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce bile olsa dos
ya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde ya
pılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
8 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3 üncü maddesi gereğince, isteklüere daha önceden İhale
ye Katılma Belgesi verilmeyecek, ihaleye katdma belgesi almaya hak kazananlar, hazır bulunan
istekliler önünde İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılma belgesi almaya hak kazana
mayanların teklif zarflan açılmadan geri verilecektir.
9 - Telgrafla veya Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler
kabul edilmeyecektir.
10 - Kurumumuz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp, Yeterlik Belgesi verip vermemekte ve
ya dilediğine vermekte serbest olduğu gibi ihaleyide yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta
serbest olup, nedenlerini açıklamak zorunluluğunda da değildir.
İlan olunur.
29555/1-1

Sayfa : 60

RESMİ GAZETE

17 Aralık 1996 - Sayı : 22850

KİT V E KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ordu Doğum ve Çocuk Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığından:
Muh.Bed.
Geç.Tem.
İhale
S.No Cinsi
Miktarı
TL.
TL
Tarihi
Gün Saat
1 Kit ve Kit Karşdığı
Cihaz alımı (Otoanalizörii 22 Kalem 9.283.575.000 278.507.250 27/12/1996 Cuma 10.00
2 Kit ve Kit Karşılığı
1 Kalem 11.250.000.000 337.500.000 27/12/1996 Cuma 14.00
Cihaz Alımı
(Otomatik Kan Sayımı)
1 - Hastanemiz Döner Sermaye Saymanlığının 2886 saydı Kanunun 84/8213 saydı yö
netmeliğinin 29. maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü ile yapdacak olan Laboratuvar Kit ve Kit karşdığı cihaz alımı ihalesi
2 - Eksiltme yukarıda gösterilen ihtiyaç maddelerinin hizasında yazdı gün ve saatte Has
tanemizde toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır.
3 - Şartnameler hergün mesai saati dahilinde Hastanemiz Döner Sermaye Saymanlığın
dan ücretsiz görülebilir.
4 - İsteklilerin usulüne uygun olarak tanzim edecekleri teklif mektuplarım Kanuni belge
leri ile birlikte ihale saatinden önce komisyon başkanlığına vermeleri gerekir.
5 - İhaleye katılmak isteyenlerin:
A) Kanuni ikametgah belgesini
B) 1996 yılma ait Ticaret Odası belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti
C) 1996 ydma ait imza sirkülerinin ve vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti
D) Yukarıda belirtilen miktarda geçici teminatı
E) 84/8213 saydı yönetmeliğinin 29. maddesine göre hazırlanacak teklif mektuplarını di
ğer evraklarla birlikte dış zarfa koyacaklardır.
6 - Postadaki vaki gecikmeler nazari itibara alınmaz.
7 - Döner Sermaye Saymanlığının 209 saydı Kanuna tabi olup, ihaleyi yapıp yapmamak
ta ve düediğüıe vermekte serbesttir. İlan olunur.
30500/1-1
MUHTELİF MALZEME V E TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Kırıkkale Devlet Hastanesi Döner Sermaye Sorumlu Saymanlığından:
Hastanemiz Servis Laboratuvar ve birimlerinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı, mu
hammen bedelleri ve geçici teminatı an yazdı Tıbbi Cihaz ve Demirbaş Malzemelerin alımı
84/8213 say. Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yasasının 29. maddesinin (a) fıkrası uyarınca, aşa
ğıda belirtilen gün ve saatte Kapalı Zarf Teklif Usulü ile ihale edüecektir.
Muh.Bed.
Geç.Tem.
İhale
İhale
Cinsi
Miktarı
TL
TL,
Tarihi
Saati
1. Grup Tıbbi Cihaz
7 Kalem 2.372.000.000 71.160.000 26/12/1996 10.00'da
2. Grup Demirbaş Malzeme 15 Kalem 1.707.400.000 51.222.000 26/12/1996 13.00'de
İhale Kırıkkale Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığı Satın Alma Komisyonu hu
zurunda yapdacaktır.
2 - İsteklilerin Kanuni ikametgah sahibi olmaları, Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı ol
duklarına dair belgeleri (1996 Mali Yüı vizeli, ihale tarihine yalan olmalı) ile geçici teminat mek
tuplarım (İdari şartnamenin 3. ve 16. mad. belgelere göre) ihale saatine kadar komisyona verme
leri gerekir.
3 - İstekliler 1. ve 2 nci grup malzemelere % (YÜZDE) esasına göre teklifte bulunabile
cekleri gibi, kalem kalem de teklifte bulunabüeceklerdir.
4 - Bu işe ait şartnameler mesai saati dahilinde 8.00-16.00 saaüeri arasında Döner Ser
maye Saymanlığından ücretsiz görülebileceği gibi, isteyen talipliye 1. grup malzeme şartnamesi
için 1.500.000,- Tl. lik, 2 nci grup malzeme şartnamesi için 1.000.000,- TL. lik vezne alındı mak
buzu karşdığı da verilebilecektir.
5 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.
6 - Teklif edilen kapalı zarflar iade edümeyecektir.
7 - Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
30498/1-1

17 Aralık 1996 - Sayı: 22850

RESMİ GAZETE

Sayfa: 61

ÇELİKHANE KONTİNÜ DÖKÜM MAKİN AL ARI, POTA METALÜRJİ
FIRINLARI V E POTA TANDİŞ HAZIRLAMA ÜNİTELERİNİN
İŞLETME İŞİ YAPTIR ALACAKTIR
İskenderun Demir ve Çelik A.S. Genel Müdürlüğünden :
1 - "Çelikhane Kontinü Döküm Makinaları, Pota Metalürji Fırınları ve Pota Tandiş Hazır
lama Ünitelerinin İşletme İşi" işi, Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.
2 - Bu işin ihalesinde 9 Şubat 1996 tarih ve 22549 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan
"1996 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler
Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanacaktır.
3 - İşin tahmin edilen bedeli (91.980.000.000,-) TL.'dir.
4 - İhale 8/1/1997 Çarşamba günü saat 14.30'da işin Emanet Komisyonunca Proje ve Ya
pım Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Odasında yapılacaktır.
5 - İhale şartnamesi ile diğer evraklar İsdemir Tedarik ve İkmal Müdürlüğünde mesai sa
atleri içinde görülebilir. İhale şartnamesi ve diğer evraklar talep eden istekliye 9.200.000,-TL.
(KDV. dahil) karşılığında verilecektir.
6 - İSTEKLİLERİN; "Yapım İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi"ne, "İha
le Şartnamesine Ek Özel Şartname"ye "Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katüma'Yönetmeliği"ne ve 2. maddede adı geçen "Uygun Bedel Tebliği hükümlerine uygun olarak;
A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için 27/12/1996 Cuma günü saat
16.00'ya kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;
a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (B veya G) grubundan en az bu işin keşif
bedeli kadar müteahhitlik karnesi (aslını ibraz etmek Şartıyla noter tasdikli suretini),
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini,
c) İstekli şirket rse kanıtlayıcı belgeleri,
d) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca
imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini,
e) 2886 sayılı Kanun'a göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,
f) 1990-1994 (5 yıl) yıllarına ait Gelir veya Kurumlar vergileri borcu olmadığına dair Ver
gi Dairesinden 1996 yılında temin edecekleri belge,
g) Mali durum bildirisi ve belgelerini vermesi,
h) Yapı Araçları Taahhütnamesini,
i) Teknik Personel Taahhütnamesini,
j) Halen Taahhüdündeki işler bildirisi ve belgelerini,
k) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgelerini,
1) Son 15 yılda yapmış olduğu benzer İşler bildirisini,
m) Değerlendirilmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri,
n) İş durumu ve Tutumu, ile ilgili yazılı beyanı,
o) İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine Ek Özel şartnamede öngörülen diğer belge
leri vermesi,
p) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden her ikisininde keşif bede
linin % 10'undan az olmaması, Gerekmektedir. ,
B - İhaleye katılabilmek için ise; İhale şartnmesinin 7. maddesine göre hazırlayacakları
tekliflerini, aynı şartnamenin 8. maddesi doğrultusunda 8/1/1997 Çarşamba günü saat 14.00'e ka
dar sıra numaralı alındılar karşılığında "İhale Komisyonu Başkanlığına verilmek üzere" ibaresi ile
Haberleşme ye Arşiv Şefliğine vermeleri gerekmektedir.
7 - Başvuru dosyası idareye verildikten soma, son müracaat tarihinden önce bile olsa dos
ya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde ya
pılacak müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
8 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3 üncü maddesi gereğince, isteklüere daha önceden İhale
ye Katılma Belgesi verilmeyecek, ihaleye katdma belgesi almaya hak kazananlar, hazu bulunan
istekliler önünde İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılma belgesi almaya hak kazana
mayanların teklif zarflan açılmadan geri verilecektir.
9 - Telgrafla veya Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler
kabul edilmeyecektir.
10 - Kurumumuz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp, Yeterlik Belgesi verip vermemekte ve
ya dilediğine vermekte serbest olduğu gibi ihaleyide yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta
serbest olup, nedenlerini açıklamak zorunluluğunda da değildir.
İlan olunur.
30258/1-1
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ÇELİKHANE KÖPRÜ VİNÇLERİ, HURDA PRES, CÜRUF, SKAL, KONVERTER,
K A Z A N , KİREÇ FIRINLARI ÜNİTELERİNİN İŞLETME İŞİ
YAPTIRILACAKTIR

iskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Genel Müdürlüğünden :
1 - "Çelikhane Köprü Vinçleri, Hurda Pres, Cüruf, Skal, Konverter, Kazan, Kireç Fırınlan
Ünitelerinin İşletme İşi" işi, Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.
2 - Bu işin ihalesinde 9 Şubat 1996 tarih ve 22549 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan
"1996 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler
Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanacaktır.
3 - İşin tahmin edilen bedeli (79.525.800.000,-) TL.'dir.
4 - İhale 8/1/1997 Çarşamba günü saat 14.30'da işin Emanet Komisyonunca Proje ve Ya
pım Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplana Odasında yapılacaktır.
5 - İhale şartnamesi ile diğer evraklar İsdeınir Tedarik ve İkmal Müdürlüğünde mesai sa
atleri içinde görülebilir. İhale şartnamesi ve diğer evraklar talep eden istekliye 7.955.000,-TL.
(KDV. dahil) karşılığında verilecektir.
6 - İSTEKLİLERİN; "Yapım İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnarnesi"ne, "İha
le Şartnamesine Ek Özel Şartname"ye "Yapı Tesis ve Onaran İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği"ne ve 2. maddede adı geçen "Uygun Bedel Tebliği hükümlerine uygun olarak;
A - ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklaruun tespiti için 27/12/1996 Cuma günü saat
16.00'ya kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;
a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (B veya G) grubundan en az bu işin keşif
bedeli kadar müteahhitlik karnesi (asimi ibraz etmek şartıyla noter tasdikli suretini),
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini,
c) İstekli şirket ise kanıüayıcı belgeleri,
d) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca
imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini,
e) 2886 sayılı Kanun'a göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,
f) 1990-1994 (5 yıl) yıllarına ait Gelir veya Kurumlar vergileri borcu olmadığına dair Ver
gi Dairesinden 1996 yılında temin edecekleri belge,
g) Mali durum bildirisi ve belgelerim vermesi,
h) Yapı Araçlan Taahhütnamesini,
i) Teknik Personel Taahhütnamesini,
j) Halen Taahhüdündeki işlet bildirisi ve belgelerini,
k) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgelerini,
1) Son 15 yılda yapmış olduğu benzer işler bildirisini,
m) Değerlendirilmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri,
n) İş durumu ve Tutumu, ile ilgili yazılı beyanı,
o) İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine Ek Özel şartnamede öngörülen diğer belge
leri vermesi,
p) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden her ikisininde keşif bede
linin % 10'ündan az olmaması, Gerekmektedir.
B - İhaleye katılabilmek için ise; İhale şarmmesinin 7. maddesine göre hazırlayacaklan
tekliflerini, aynı şartnamenin 8. maddesi doğrultusunda 8/1/1997 Çarşamba günü saat 14.00'e ka
dar sıra numaralı alındılar karşılığmda "Emanet Komisyonu Başkanlığına verilmek üzere" ibaresi
ile Haberleşme ve Arşiv Şefliğine vermeleri gerekmektedir.
7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce bile olsa dos
ya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
g _ "Uygun Bedel" Tebliğinin 3 üncü maddesi gereğince, isteklilere daha önceden İhale
ye Katılma Belgesi verilmeyecek, ihaleye katüma belgesi almaya hak kazananlar, hazır bulunan
istekliler önünde İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılma belgesi almaya hak kazana
mayanların teklif zarflan açılmadan geri verilecektir.
9 — Telgrafla veya Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler
kabul edilmeyecektir.
10 - Kurumumuz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp, Yeterlik Belgesi verip vermemekte ve
ya dilediğine vermekte serbest olduğu gibi ihaleyide yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta
serbest olup, nedenlerini açıklamak zorunluluğunda da değildir.
İlan olunur.
30259/1-1
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Sayfa : 63

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
Sağlık Bakanlığa Ankara Hastanesi Bastabibliginden :
1 - Hastanemiz Döner Sermaye Saymanlığının 2886 sayılı Kanunun 84/8213 sayılı Yö
netmeliğin 29. Maddesinin (a) fıkrası gereğince Kapalı Teklif usulü ile yapılacak olan Radyoloji
ve Dahiliye Kliniği Cihaz Alımı İhalesi
2 - Muammen Bedeli:
Seyyar Röntgen Cihazı için
:
3.40Ö.O0O.000,- TL.
Televizyonlu C-kollu Mobil Ameliyathane Röntgen
9.000.000.000,- TL.
Cihazı için
6.000.000.000 - TL.
500mA Tek Masa Tek tüp Röntgen Cihazı için
900.000.000,- TL.
Defibrilatör/Monitör Kaydedici Cihazı için
19.300.000.006,- TL.
Toplam
102.000.000-TL.
Geçici Teminatı: Seyar Röntgen Cihazı için
Televizyonlu C-kollu Mobil Ameliyathane Rötgen
Cihazı
270.000.0.00,- TL.
500mA Tekmasa Tek Tüp Röntgen Cihazı için
L80.000I000,- TL.
Defbrilatör/Monitör Kaydedici için
27.000:000,- TL.
Toplam :
579.000.000,-TL.
3 - İhale 27/12/1996 Cuma Günü Saat 10.00'da Hastanemiz Satınalma Komisyonluğunda
yapılacaktır.
4 - Bu Husustaki İdari ve Teknik Şartnameler mesai saatleri dahilinde Hastanemiz Döner
Sermaye Saymanlığından ücretsiz temin edilir.
5 - Talipliler Kapalı zarflarını, Ticaret Odası Belgesi 1996 Mali Yılma ait olacaktır. İka
metgah İlmühaberi; Teminat ve bizzat katılan yetkilinin imza sirküleri okunaklı olarak ve düzgün
teklifleri ile 8213 sayılı Yönetmeliğe göre hazırlanacaktır. (Ticaret Odası Belgesi 1996 Mali Yılı
na ait olup diğer belgeler noter tasdikli olacaktır.)
6 - Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
7 - Teklif Mektubunun istekliler tarafından imzalanması ve bu şartname ve elderinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak ya
zılması zorunludur. Bunlardan Herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazın, Silinti veya
düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.
8 - İhaleye Katılacak olanlar Geçici teminatlarını Banka Teminat Mektubu olarak verecek
lerdir.
9 - İstekliler TSE Belgesi TSE'ye uygunluk belgesi TSE'si olmayan fakat tespit edilmiş
esaslara veya yapı standartları (ISO 9-000 veya CE Standart* Vb) uygunluğu Gösteren Belge, Sağ
lık Bakanlığınca verilmiş İthal veya üretim müsade belgesi
10 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
11 - Talipliler İhalenin Tamamına Teklif verebilecekleri gibi Kalem Kaîem de verebilirler.
12 - Talipliler Kapalı zarflarmı 9.30 kadar Komisyona vermek zorundadırlar.
30789/î-l
YAĞLI K A S E YOĞURT-SATIN ALINACAKTIR
Gölcük Deniz Satınalma Komisyonu Başkanlığından :
1 - Kapalı Teklif üe 200.000 Kg. tam yağlı kase yoğurt (200 Gr. Amb.) saünalınacaktır.
Tahmini bedeli 20.000.000.000 - TL. olup geçici teminatı 600.000.000,- TL/dir.
2 - İhalesi 30 Aralık 1996 Pazartesi günü saat 15.00'de Gölcük Deniz Satınalma Komis
yonu Başkanlığında yapılacaktır. Şartnamesi 1.000.000 - TL. karşılığında Komisyonumuzdan te
min edilebilir. Ücretsiz görülebilir.
3 - İsteklilerin Matbu Şartnamesinde ve EK'lerinde istenilen belgeler ile birlikte 2886 Sa
yılı Yasaya göre hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatine kadar Komisyonumuza verme
leri veya ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
29552/1-1
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AÇIK ARTIRMALI ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR
Kozan Orman isletme Müdürlüğünden:

Deposu
Oruçlu
Oruçlu
Oruçlu
Oruçlu
Oruçlu
Oruçlu
Oruçlu
Oruçlu
Oruçlu
Oruçlu
Oruçlu
Oruçlu
Oruçlu
Oruçlu
Oruçlu
Oruçlu
Oruçlu
Oruçlu
Oruçlu
Oruçlu
Oruçlu
Oruçlu
Oruçlu
Oruçlu
Oruçlu
Oruçlu
Oruçlu

Cins ve Nev'i
ÇZ.2.S.N.B.Töm.
ÇZ.2.S.N.B.Tom.
ÇK.3.S.N.B.Tom.
ÇK.3.S.K.B.Tom.
ÇZ.3.S.N.B.Tom.
ÇZ.3.S.N.B.Tom.
ÇZ.3.S.K.B.Tom.
ÇZ.3.S.K.B.Tom.
SD.3.S.N.B.Tom.
SD.3.S.N.B.Tom.
SD.3.S.K.B.Tom.
SD.3.S.K.B.Tom.
Ardıç Tomruk
ÇK.Tel Direk
ÇZ.Tel Direk
ÇZ.TeI Dü-ek
SD.Tel Direk
SD.Tel Direk
SD.Tel Direk
ÇK.2.S.Mad.Direk
ÇZ.2.S.Mad.Direk
SD.2.S.Mad.Direk
Gök.2.S.Mad.Dir.
ÇK.San.Odunu
ÇZ.SanTOdunu
SD.San.Odunu
Gök.San.Odunu
TOPLAM

Parti
Ad. Adedi M3.DM3.
22
824
354.601
1
44
17.219
1
78
12.202
1
59
6.237
9
1011
230.372
1
102
29.855
8 1365
155.964
1
153
25.621
2
106
20.009
7
708
111.116
2
226
31.989
1
142
21.690
1
15
3.000
1
11.139
49
1
29.637
143
64
1
16.509
1
8
1.574
1
0.682
3
1
0.936
3
6
1146
66.848
33 10462
608.312
6 1364
83.633
1
33
2.267
2
505
43.076
34 9730
569.208
3
38.799
522
1
144
11.098
149 29009 2503.593

Muh.Bed. 9b 3 Geç. Tem.
TL.
TL.
85.105.000
8.000.000
5.165.000
10.000.000
3.038.000
8.300.000
1.254.000
6.700.000
50.452.000
7.300.000
7.165.000
8.000.000
25.734.000
5.500.000
4.228.000
5.500.000
9.005.000
15.000.000
46.695.000
14.007.000
13.436.000
14.000.000
8.480.000
13.035.000
738.000
8.200.000
2.340.000
7.000.000
6.224.000
7.000.000
3.714.000
7.500.000
330.000
7.000.000
153.000
7.500.000
210.000
7.500.000
12.233.000
6.100.000
6.100.000 111.321.000
22.330.000
8.900.000
408.000
6.000.000
6.462.000
5.000.000
85.382.000
5.000.000
8.148.000
7.000.000
1.665.000
5.000.000
521.415.000

-

Not
% 46 İnd.
İn.FEST.

-İh.Fesh.
-İh.Fesh.
% 10 İnd.
% 10 İnd.

-7 Boy
7 Boy
8 Boy
7 Boy
8 Boy
9 Boy

-

1 - İşletmemiz oruçlu son deposunda bulunan yukarda müfredatı yazüı 149 parti orman
emvali peşin ve vadeli olarak (% 50'si ve vergileri peşin kalanı 3 ay vadeli faizsiz, 4 ay vadeli
% 60, 5 ay vadeli % 72, 6 ay vadeli % 84 faizli) süresiz limit dahili banka teminat mektubu kul
lanılmak kaydıyla Ek.l model şartname esasları dahilinde açık artırmalı satışa çıkanlmıştu".
2 - Açık artırma 31/12/1996 Salı günü saat 13.30'da işletmemiz satış salonunda yapıla
caktır. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ikametgahlarını gösterir belgeyi ihaleye giriş belgesini
(İhaleye giriş belgesinin son yıl vizesini yaptırmış olması gerekir) ve kapasite belgelerini beraber
lerinde getirmeleri şarttır.
3 - Bu satışa ait ilan Orman Genel Müdürlüğünde, Adana Orman Bölge Müdürlüğünde
ve bağlı işletme müdürlüklerinde, Antakya, Mersin, K.Maraş işletme müdürlüklerinde ve işletme
mizin ilan tahtasında görülebilir.
4 - Alıcıların belirtilen gün ve saatte işletmemiz satış salonunda hazır bulunmaları, ihale
saatinden 1 saat öncesine kadar işletmemiz veznesine teminatlarını yatırmaları, banka teminat
mektubu verecek olanların teminat mektubuna işletme adını yazdırmaları, pey sürerken teminat
makbuzlarım yanlarında bulundurmaları şarttır.
İlan olımur.
30566/1-1
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MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İzmir Atatürk Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığından:
Muh.Bed.
Toplamı
Geç.Tem.
İhale
Cinsi
Miktarı
TL,
TL.
İhale Şekli Gün ve Saati
1- Biyokimya laboratuvan 48 kalem 126.961.000.000 3.808.830.000 Kapalı Teklif 30/12/1996
kit alımı Ue birlikte cihaz
USulti 29/a Saat: 10.00
ve manuel sarf kitieri
2- Nükleer tıp bölümü sarf 22 kalem 16.615.000.000 498.450.000 Kapalı Teklif 30/12/1996
malzemesi
Usulü 29/a Saat: 14.00
1 - Hastanemizin 1996 yüı ihtiyaçlanndan olan 22 kalem Nükleer tip bölümü Sarf Mal
zemesi ve Biyokimya laboratuvan kit alımı ile birlikte cihaz ve manuel sarf kiüeri ihalesi 84/8213
saydı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a fıkrası gereğince Kapalı Teklif Usu
lü üe eksütmeye çıkarılmıştır.
2 - İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi A Konferans
Salonunda yapdacaktır.
3 - Şartnameler mesai gün ve saatleri içerisinde Hastane İdaresinden 1.500.000,- TL.
karşdığında temin edilebileceği gibi ücretsizde bakılabilir.
4 - İsteklüerin 84/8213 saydı Yönetmelik hükümlerine göre tanzim edecekleri Teklif
Mektuplarını, Geçici Teminat belgesi, iştigal konusu açık olarak Delirtilen 1996 yılı Ticaret Odası
belgesi, vekaletname, imza sirküleri ve şartnamenin 3'üncü maddesinde yazdı diğer belgelerle bir
likte ihale saatine kadar Satın Alma Komisyonuna vermeleri şarttır.
5 - Kurumumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbitte serbesttir.
6 - Postada vaki olacak gecikmeler kabul edümez.
7 - Muhammen bedele KDV dahil edilmemiştir.
8 - İlan olunur.
30721/1-1
TEMİZLİK V E İLAÇLAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ruhi Tingiz Devlet Hastanesi Baştabibliği Döner Sermaye Sorumlu Saymanlığından:
AMASYA
Cinsi: Amasya Ruhi Tingiz Devlet Hastanesi Binasının genel temizlik ve ilaçlama işleri
için (12 Aylık), Miktarı: 40 İşçi, Muhammen Bedeli: 11.760.000.000 - TL. (K.D.V. Hariç), Geçi
ci Teminatı: 352.800.000 - TL., İhale Tarihi: 3/1/1997, İhale Saati: 11.00
1 - Hastanemiz Döner Sermaye Sorumlu Saymanlığının 2886 saydı Kanunun 37 nci ve
84/8213 sayılı Yönetmeliğinin 29 ncu maddesinin (a) bendi gereğince "KAPALI TEKLİF USU
LÜ" ile Hastanemiz binasının genel temizlik ve üaçlama işleri 12 aylık 40 işçi Ue 3/1/1997 Cuma
günü Saat: 11.00'de ihalesi yapdacaktır.
2 - İhale Amasya Ruhi Tingiz Devlet Hastanesi Satın Alma Komisyon Başkanlığı oda
sında yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapdacaktır.
3 - İhaleye katılacak olanlarda aranüacak belgeler;
a) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi (1997 yılı Vizeli)
b) İkametgah adresini gösterir belge
c) Ortaklık halinde ortaklık mukavelesi (Noterden tasdikli)
d) Noterden tasdikli imza sirküleri
4 - Bu iş'e ait Teknik ve İdari Şartnameleri ve ekleri Amasya İli Ruhi Tingiz Devlet Has
tanesi Döner Sermaye Sorumlu Saymanlığında mesai saatleri (8.00 Ue 16.00) arası içerisinde üc
retsiz görülebilir.
5 - Talipliler kapalı zarflarını ihale saatine kadar Komisyona vermek zorundadırlar.
6 - Eksik belge ve telgrafla yapdacak müracaaüar kabul edilmez.
7 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edümez.
Keyfiyet ilan olunur.
30257/1-1
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PERSONEL TAŞITTTRILACAKTıR
TEKEL Tütün. Tutun Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :
1 - İstanbul Anadolu Yakası Başmüdürlüğü Cevizli Merkez ve Alkollü İçkiler Ünitesi ile
İstanbul Başmüdürlüğüne bağlı Büyükdere Ünitesi; İthal mamulat deposu ve Vergisiz Satışlar Ant
repo Deposu personelinin taşınması işi ihalesi, mevcut şartnamesine göre 3/1/1997 günü saat
15.00'de İstanbul Unkapan'ındaki Genel Müdürlüğümüz II. İhale Komisyonunca Kapalı Zarf yön
temiyle yapılacaktır.
2 - Geçici Teminat: TEKEL, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Mü
dürlüğü adına alınmış olup, en az üç ay süreli ve limit dahili 909.720.000,- TL.'dir.
3 - Bu işe ait şartnameler Ticaret Dairesi Başkanlığından 500.000 - TL. karşılığında satın
alınabilir.
4 - İstekliler Genel İdari Şartnamesinin 5. Maddesinde istenilen belgeleri Pazarlama ve
Dağıtım Müessesesi İdari İşler Müdürlüğüne 27/12/1996 günü çalışma saati bitimine kadar vere
rek alacakları katılma belgesini, şartnamesinde istenilen diğer belgeleri ve en az üç ay süreli limit
dahili geçici teminat mektuplarını ihale günü saat 14.00'e kadar komisyona vermiş olacaklardır.
5 - İhale ara teklifine kapalıdır.
6 - Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasa kapsamında değildir. Emniyetli ve verimli teklif değer
lendirileceğinden, ucuz teklif vericiye bir hak sağlamaz.
7 - Postada doğacak gecikmeler, telgraf ve teleksle bildirilen teklifler dikkate alınmıyacakur.
8 - Kuruluşumuz ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya kısmen yapmakta
serbesttir.
Duyurulur.
30402/1-1
TÜTÜN V E SU DEPOSU YAPTIRILACAKTIR
1 - İstanbul (Cevizli) Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 3000 m2. batarkatlı tütün deposu
ile Rezerv yangın suyu deposu yaptırılması işlerinin bedeli 1996 yılı birim fiyatı esaslarına göre
aşağıda açıklanan şartlar dahilinde kapalı zarf yöntemiyle ihaleye çıkılmıştır.
2 - Bu işlere 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi uygulanacaktır.
31996 yılı birim
fiyatlarına göre
Keşif Bedeli (KDV hariç) Geçici Teminatı
İşin Adı
TL
TL.
İhale günü ve saati
a) *3000 m2 batarkatlı
tütün deposu yapımı.
(Cevizli-İST.)
141.000.000.000
7.050.000.000
6/1/1997-14.30
b) Rezerv yangın suyu
deposu yapımı
(Cevizli-İST)
24.428.849.810
1.221.442.491
6/1/1997-15.30
4 - Geçici Teminat; TEKEL, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlü
ğü adına alınmış olup, en az üç ay süreli ve limit dahili olacaktır.
5 - İhale şartnamesi ile diğer evraklar Merkez'de Ticaret Dairesi Başkanlığında, Yaprak
Tütün İşletmeleri ve Ticareti Müessesesi Müdürlüğünde (Cevizli-İST) görülebilir.
6 - İhaleye girebümek için eksiltme şartnamesinin 5. Maddesinde belirtilen şartlar yerine
getirilecektir.
7 - İhaleler İstanbul-Unkapanı'ndaki Genel Müdürlüğümüz Merkez binasındaki I. İhale
Komisyonunda yapılacaktır. Teklif mektuplarını ihale günü, saat 14.00'e kadar anılan Komisyona
vermeleri gerekmektedir.
8 - İstekliler yeterlilik belgesi alabilmek için 26/12/1996 günü çalışma saati bitimine ka
dar Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticareti Müessesesi Yaünm Şubesi Müdürlüğüne (Cevizli-İST)
müracaat etmek zorundadırlar.
9 - İhale ara teklifine kapalıdır.
10 - Postada doğacak gecikmeler, telgraf veya teleks ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.
11 - TEKEL, 2886 saydı Devlet İhale Kanunu kapsamında olmayıp, ihaleyi yapıp yapma
makta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
12 - Uygun fiyat ve koşullarda üstünlüğü tesbitte TEKEL serbesttir.
Duyurulur.
30401/1-1
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TEMİZLİK YAPTIRILACAKTIR
Elazığ Devlet Hastanesi Baştabipliği Döner Sermaye Saymanlığından :
Elazığ Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığınca aşağıda belirtilen Hastane Genel
temizliği yülık olarak 2886 saydı Devlet İhale Kanununun 84/8213 saydı Yönetmeliğinin 29 mad
desinin (A) bendi gereğince kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
İhalenin konusu
İhalenin yeri
İhalenin Miktarı
Şartname ve Ekleri

Hastane Temizlik işleri
Elazığ Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığı odasında.
1 Kalem Temizlik İşleri
Elazığ Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığından 5.000.000TL. karşdığında temin edilir.
İhale Tarihi
30/12/1996
İhalenin Saati
10.00'da
İhalenin Tahmini Bedeli 24.681.832.500-TL.
Geçici Teminat Miktarı
740.454.975-TL.
İsteklüerde İstenecek Belgeler:
a) En az 250 yataklı hastanenin temizlik işlerini en az bir yd süre ile yapmış olduğuna da
ir referans belgesi.
b) Müteahhit firma en az bir yd süre Ue her ay 30 işçi çalıştığına ve pirimin muntazam ol
duğuna dair S.S.K. müdürlüğünden onaylı 4 aylık ücret bordrosu 1994-95-96 ydlanndan birine ait
olabüir.
c) İhale şartname bedelini ödediğine dair Makbuz Dosya üe birlikte ihale komisyonu Baş
kanına teslim edecektir.
d) Ticaret Odası belgesi 1/12/1996 tarihinden sonrası onaylı olacak.
e) Kanuni İkametgahı ilmühaberi 1/12/1996 tarihinden sonra onaylı olacak.
f) İmza Sürküsü 1996 yüına ait olacak.
g) Geçici teminat mektubu Limit içi ibareli 1996 ydma ait olacak. Nakit olarak geçici teminaüannı Döner Sermaye Veznesine yatıracaklardır.
İhaleye Giren firma temizlik işiyle ilgüi gerekli makina (Paspas, Cila makinası v.s.) cinsi
miktarını gösterir belgelerin, Komisyon ihaleyi değerlendirirken istediği zaman bu makinalan isteyebüir.
Tahmini Bedel ve Geçici Teminata K.D.V. dahü değüdir.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbitte serbesttir.
Teklif Mektupları idarece verilen örneğe uygun olarak hazırlanacaktır.
İhale ile ilgüi teknik ve idari şartnamede yazılı usuller aynen tatbik edüecektir.
Postadaki vaki gecikmeler ve telefonla müracaatlar kabul eddmez.
Bu ihaleye ait belgeler ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına imza mukabili
vermeleri gerekir.
İlan olunur.
30565/1-1

• __

YAĞLI İNEK SÜTÜ SATILACAKTIR
Sarımsaklı Tohum Üretme Çiftliğinden :
LÜLEBURGAZ
1 - 1/10/1997-31/12/1997 Tarihleri arasında Çiftiiğimizde istihsal edüecek +- % 25 tole
ranslı 2200 ton Yağlı İnek Sütü 23/12/1996 Pazartesi günü Saat 14.00'de kapalı zarf usulü fiyat
teklifi almak uygun fiyat bulunmaması halinde açık arttırma veya pazarlık usulü üe satdacaktır.
İhaleye iştirak olmadığı veya uygun fiyat bulunmadığı takdirde ihale 30/12/1996 tarihin
de saat 14.00'de tekrar yapılacaktır.
2 - İhale Ue ilgUi geçici teminat TL. 3.5O0.OO0.0O0 - (Y.ÜçmüyarbeşyüzmUyon ve 00/00)
lira)'dır.
3 - İhale ile ilgüi şartnameler bedelsiz olarak Çiftliğimizden temin edüebüir.
4 - 2886 sayıl» yasaya tabi olmayan teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya düediğine vermekte serbesttir.
30400/1-1
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MUHTELİF ET VE TAVUK SATIN ALINACAKTIR
Nazilli Devlet Hastanesi Döner Sermaye Sorumlu Saymanlığından :
Cinsi: Muhtelif Et ve Tavuk, Miktarı: 3 Kalem, Muhammen Tutan: 12.216.000.000,- TL.,
Geçici Teminatı: 366.480.000 - TL., İhale Şekli: Kapalı Teklif Usulü, İhale Tarihi: 30/12/1996,
İhale Saati: 10.00'da.
1 - Nazilli Devlet Hastanesi Döner Sermaye Sorumlu Saymanlığınca yukanda cinsi, miktan muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı Muhtelif et ve tavuk 84/8213 sayılı Yönetmeliğin
29. ncu maddesinin (A) fıkrası uyarınca Kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
2 - Eksiltme şartnamesi ve ekleri mesai saatleri dahilinde Nazilli Devlet Hastanesi Döner
Sermaye Sorumlu Saymanlığında görülebilir. Bu hususla ilgili liste ve şartnameler Kurumumuz
Döner Sermaye Saymanlığından ücretsiz olarak temin edilir.
3 - İhale yukanda gösterilen gün ve saatte Nazilli Devlet Hastanesinde yapılacaktır.
4 - İhalenin tümüne girilebileceği gibi kalem kalemde teklif verilebilir. Ancak geçici yasal
teminatlan yatırmalan zorunludur.
5 - İhaleye katılacak isteklilerin düzenleyecekleri teklif mektuplan 84/8213 Sayılı Yönet
meliğin 30.31.32.33. ncü maddelerine istinaden yazılı belgelerini hazırlayıp ihale saatine kadar sa
tmalına komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
6 - Teminat mektubu vereceklerin teminat mektubu ile birlikte teyit yazısını getirecekler
dir. Nakit yatırmak isteyenler Hastanemiz Döner Sermaye Saymanlığı Veznesine yatıracaklardır.
7 - Postadaki vaki gecikmeler ve Telgrafla müracaatlar kabul edilmez.
8 - Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
30572/1-1

•

K A Z A N BORUSU SATIN ALINACAKTIR

TEAS Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. İzmir Ticaret Müdürlüğünden :
1 ~ Aşağıda ölçüleri ve miktan belirtilen 2 kalem kazan borusu kapalı zarf usulü ile satın
alınacaktır.
a) 38x3.6mm St. 45.8/111 kalitesinde kazan borusu
3000 Metre
b) 31.8x3.2mm St. 45.8/111 kalitesinde kazan borusu
4500 Metre
Borular DIN.17175 normuna uygun DIN.2448'e göre soğuk çekme olacaktır.
2 - İhaleye katılmak için şartname almak zorunludur. Şartnameler;
15-TTB-96/134 dosya no'su ile 1.000.000,- TL. karşılığı TEAŞ İzmir Ticaret Müdürlüğü
Gazi Bulvan 2. Onur Han No: 96/7 Çankaya-İZMİR adresinden temin edilebilir. TEL: 0 232
4842132-4842134 FAX: 4251530
3 - Teklifler en geç 7/1/1997 günü saat 14.00'e kadar aynı adreste Muhaberat Servisine
verilmelidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Kuruluşumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na bağlı olmayıp, ihaleyi yapmamak
ta, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
30501/1-1

• _____

ELEKTRİK SAYAÇLARININ MUAYENE, AYAR V E BAKIMLARI YAPTIRILACAKTIR
(1997 YILI İÇİN 1 YIL)

TEDAS Denizli Elektrik Dağıtım Müessesesinden :
1 - Müessesemiz genelinde damga süresini doldurmuş elektrik sayaçlannın 1 yıllık mu
ayene, ayar ve bakımlan ile anzalı sayaçların tamir işleri kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle
ihale edilecektir.
2 - İhaleye katılabilmek için şartname almak mecburidir. Şartnameler; TEDAŞ Denizli
Elektrik Dağıtım Müessesesi (29 Ekim Bulvan Bereketli Kavşağı) Denizli adresindeki saünalma
ve ihale servisinden 600.000 - TL. bedeli mukabili temin edilebilir.
3 - Bu işle ilgili geçici teminat 50.000.000 - TL.'dir.
4 - Teklifler en geç 2/1/1997 günü saat 14.00'e kadar yukanda yazılı adresteki Halkla iliş
kiler servisine verilmiş olacak, aynı gün saat 14.30'da iştirakçilerin huzurunda açılacaktır.
5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
6 - Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine
kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
30564/1-1
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MAYİ OKSİJEN, GAZ OKSİJEN V E GAZ NİTROJEN SATIN ALINACAKTIR
Hava Lojistik Komutanlığı Kaynak Yönetim ve Kontrat Daire Başkanlığından :
Aşağıda cins ve miktarı, tahmini bedeli, geçici teminatı, son teklif verme saati Ue 2886 sa
yılı Kanuna göre ihale usulü belirtilen işlerin ihalesi, hizalarındaki gün ve saatte Hv.Loj.K.lığı
Kaynak Yönetim ve Kontrat Daire Bşk.lığı İhale salonunda (Etimesgut/ANKARA) yapüacaktır.
Şartnameler aynı adreste bedelsiz olarak görülebüir veya bedelleri 3 ncü HİBM. K.lığı (Etimes
gut/ANKARA) Saymanlık Müdürlüğüne yatırddıktan sonra alınacak makbuzun aslı ve bir adet fo
tokopisi Ue birlikte Hv.Loj.K.lığı Kay.Ynt.Kont.D.Bşk.lığından alınabüir. Teklifler, şartnamede
belirtilen belgelerle birlikte aşağıda yazdı son teklif verme saatine kadar Hv.Loj.K.lığı Kay.Ynt.
ve Kont.D.Bşk.lıgma (Etimesgut/ANKARA) verilecek veya iadeli taahhütlü mektupla gönderile
cektir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. İhalede bizzat bulunmak isteyen istek
liler ihale saatinden en az 45 (Kırkbeş) dakika önce Hv.Loj.K.lığı nizamiyesinde hazır bulunacak
lardır.
Malzemenin Cinsi ve Miktarı: 200.000 Kg. Mayi Oksijen, 100.000 M3 Gaz Oksijen,
20.000 M3. Gaz Nitrojen, Tahmini Bedeli (KDV Hariç): 6.910.000.000,- TL., Geçici Teminat
Miktarı: 207.300.000 - TL., Şartname Bed.: 300.000,- TL., İhale Tarihi/Son Teklif Verme Tarihi:
27/12/1996, İhale Saati: 10.00, Son Teklif Verme Saati: 9.30, İhale Usulü: Kapalı Teklif Usulü.
30567/1-1
BİNA TEMİZLİK V E TELSİZ TELEFON HİZMETLERİ İÇİN ELEMAN ALINACAKTIR
TEDAS Amasya Elektrik Dağıtım Müessesesinden :
1 - Müessesemizce:
A - AEDM/96-37 Dosya Konusu Müessesemiz sosyal tesisleri, hizmet binası ve Uçe işlet
me şefliklerinden ihtiyaç duyulanların temizlik işi ile telsiz telefon hizmeüeri için eleman temin
edüecektir.
2 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler TEDAŞ Amasya Mü
essesesi Akıncı Paşa Caddesi No: 48 AMASYA adresinden ücretsiz temin edüebüir.
3 - Teklifler en geç 3/1/1997 Cuma günü saat 12.00'ye kadar aynı adresteki Muhaberat
Servisine verilmelidir.
4 - Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp, yapmamakta veya düediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
30568/1-1
FABRİKALARIMIZ İHTİYACINI KARŞILAMAK ÜZERE 80.000 ÇİFT KONÇLU
TİP, 40000 ÇİFT DERİ TAKVİYELİ TİP KROMLU DERİ ELDİVEN
SATIN ALINACAKTIR
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
ihalemize iştirak eden firmalar başlıklı kağıtlarına yazılmış bir dilekçe Ue aşağıdaki ofis
lerimize şahsen veya mektupla müracaat ederek bu konuda hazırlanmış olan şartname ve teklif is
teme mektubunu bedelsiz olarak temin edebüirler.
1 - İç Alımlar Müdürlüğü (Uzunkum No: 23 Kdz. Ereğli)
2 - Satmalma Müdürlüğü (Gümüşsüyü Cad. Dersan Han Kat: 5 Taksim/İstanbul)
3 - Satınalma Şefliği
(Atatürk Bulvarı Selcan Han No: 127 Kat: 5 Bakanlıklar/Ankara)
İhaleye iştirak ermek isteyen firmaların teklif mektuplarını, engeç 23/12/1996 tarih, saat
17.00'ye kadar Kdz. Ereğli Genel Muhaberat Servisine intikal ettirmiş olması şarttır.
Şirketimiz bu ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya tamamen dilediğine sipariş vermek
te serbesttir.
30726/1-1
MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Elmadağ Barutsan A.S. Genel Müdürlüğünden :
Şirketimiz ihtiyacı olan 1.120.000 (BirmilyonyUzyirmibin) Metre İnfüaklı Fitü Ue 30.000
Adet Gecikme Rölesi malzemesi Teknik Şartname ve İdari Şartnamesine uygun olarak satınalınacaktır.
1 - Bu işe ait Teknik Şartname ve idari şartname Şirketimiz Ticaret Müdürlüğünden ücret
siz temin edüebüir.
2 - İhale kapalı zarf usulü Ue yapüacaktır.
3 - En son teklif verme günü 6 Ocak 1997 günü Saat: 14.00'e kadardır.
4 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
5 - Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna Tabi değildir.
6 - Teklif mektupları katılımcı firma temsilcileri huzurunda aynı gün saat: 15.00'de açıla
caktır.
30405/2-1

Sayfa: 70

RESMİ GAZETE

17 Aralık 1996 - Sayı: 22850

HURDA MALZEME SATILACAKTIR

TCDD 6. Bölge Başmüdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından :
Bölgemiz Adana Malzeme Müdürlüğü Sahasında bulunan hurda malzemelerin 26/12/1996
Tarih Saat 14.00'de Açık artırma yöntemiyle şartname esaslarına göre kısa sureli ihale edilecektir.
Muhammen Bed.
Malzemenin Cinsi
Miktarı
Töl.
TL.
Hurda bakır
6000 Kğ.
± %20
160.000
H.Bakır seyir teli
2000 Kğ.
±%20
180.000
. İhaleye iştirak edeceklerden istenilen belgeler;
1 - Kimlik belgesi.
2 - İkametgah ilmühaberi.
3 - Noterden tasdikli imza sirküleri, vekaletname ve ya yetki belgesi.
4 - Ticaret ve sanayi odası Belgesi veya Meslek ile ilgili demek belgesi.
5 - İştirakçiler teklif edecekleri fiyat'üzerinden %3 nisbetinde geçici-teminat yatıracaklar
dır. (Banka teminat mektupları süresiz olacak, teminat mektupları ihale dosyasının onayına mütakip iade edilecektir.)
. 6 - Hurda satışı ile ilgili şartname, istenilen belgeler 2.000.000 - TL. karşılığında Alım
Satım ve İhale Komisyon Bürosundan temin edilebilir.
7 - İhaleye giren firma şartnameyi aldığına dair belgeyi ibraz etmek zorundadır.
Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta yada dilediğine
yapmakta veya kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.
30718/1-1
MUHTELİF MALZEME SATILACAKTIR

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden :
İngot Döküm Malzemeleri Takriben; 21.275 Kg. Stalusan (Kaynatıcı Malzeme), 11.420
Kg. Perlit Esaslı Ekzotermik Döküm Tozu, 17.010 Kg. Kolloidal Silika ve 60 Set Sıcak Başlık
(5A Döküm Seti) Satılacaktır.
1 - Satınalmak isteyen alıcılar başlıklı kağıtlarına yazılmış bir dilekçe ile aşağıdaki ofisle
rimize şahsen veya mektupla müracaat ederek bu konuda hazırlanmış olan şartnameyi bedelsiz
olarak temin edebilirler.
- İç Alımlar Müdürlüğü (Uzunkum No: 7 KdzJEreğli).
- İstanbul Satınalma Müdürlüğü (İnönü Caddesi, No: 90 Kat: 2-4. Dersan İş Hanı, 80090
TaksinVİSTANBUL).
- Ankara Satınalma Şefliği (Atatürk Bulvarı Selcan Han, No: 127, Kat: 5 06640 Bakan
lıklar/ANKARA)
2 - Teklif mektuplarının engeç 13 Ocak 1997 günü saat 16.00'ya kadar Kdz. Ereğli'deki
Şirketimizin Genel Muhaberat servisine intikal etmiş olması gerekmektedir. .
3 - Şirketimiz işbu satışı yapıp yapmamakta kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir.
30725/1-1
258 ADET MUHTELİF TONER V E DEVELOPERLER İLE 131 ADET X-RAY FIXER
SATILACAKTIR
1 - Satınalmak isteyen alıcılar başlıklı kağıtlarına yazılmış bir dilekçe ile aşağıdaki Ofis
lerimize şahsen veya mektupla müracaat ederek bu konuda hazırlanmış olan şartnameyi bedelsiz
olarak temin edebilirler.
- İç Alımlar Müdürlüğü (Uzunkum No: 7 Kdz. Ereğli).
- İstanbul Satınalma Müdürlüğü (İnönü Caddesi, No: 90 Kat: 2-4, Dersan İş Ham, 80090
Taksim/İSTANBUL).
- Ankara Satınalma Şefliği (Atatürk Bulvarı Selcan Han, No: 127, Kat: 5 06640 Bakan
lıklar/ANKARA)
2 - Teklif mektuplarının engeç 20 Ocak 1997 günü saat 16.00'ya kadar Kdz. Ereğli'deki
Şirketimizin Genel Muhaberat Servisine intikal etmiş olması gerekmektedir.
3 - Şirketimiz işbu satışı yapıp yapmamakta kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir.
30724/1-1
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SÖNMEMİŞ KİREÇ SATIN ALINACAKTIR
Etibank Emet Kol e m an i t İşletmesi Müessesesi Antalya Elektrom etallurj i Sanayii İşletmesi Müdürlüğünden:
ANTALYA
1 - ±%30 toleranslı 8.000 ton sönmemiş parça kireç kapalı zarf teklif alma usulü ile sa
tın alınacaktır.
2 - İhalenin geçici teminatı 950.000.000 - TL. dır.
3 - İhalenin son teklif verme tarihi 6/1/1997 günü saat 12.00'ye kadardır.
4 - Kireç alım dosyası KDV hariç 3.000.000,- TL. bedel mukabilinde İşletmemizden
(Telefon: (0-242) 3325461 (7 Hat) Faks: 3325454) Etibank Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi
Başkanlığından (Cihan Sk. No: 2-Ankara), Etibank İzmir Alım Satım Müdürlüğünden (Halitziya
Bulv. Kat: 5 No. 1), Etibank İstanbul Alım Satım Müdürlüğünden (Meşrutiyet Cad. No: 241 Tepebaşı-İstanbul) temin edilebilir.
5 - İşletmemiz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya diledi
ğine vermekte serbesttir.
30497/1-1

•

MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR
Makina ve Kimya Endüstrisi Hurdasan Hurda işletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
MKE Kurumu Hurdasan A.Ş. Genel Müdürlüğü (Ankara) ile Kırıkkale Hurda İşletmesi ve
Seymen Hurda İşletmesi (Kocaeli) Müdürlüğü sahasında mevcut teknik özellikleri ve durumu iti
bariyle ihtiyaç fazlası olan 40 kalem muhtelif hurda ve stok fazlası malzeme kapalı zarfla teklif al
mak suretiyle 27 Aralık 1996 tarihinde satışa arzedilmiştir.
Şartnameleri Genel Müdürlük Pazarlama Müdürlüğü, İstanbul Bölge Müdürlüğü ile Ali
ağa, Kırıkkale ve Seymen Hurda İşletmesi Müdürlüğünden, temin edilebilir.
Teklifler en geç 27 Aralık 1996 Cuma günü saat 14.00'e kadar Pazarlama Müdürlüğüne
(Hipodrum Cad. No: 113 Ankara) verilmiş olacaktır.
İsteyen firmalar teklif mektuplarının açılması sırasında ihale odasında bulunabilirler.
Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.
PAZARLAMA MUDURLUGU
ALİAĞA HUR. İŞL. MD.
KIRIKKALE HUR.İŞL.MD.
SEYMEN HUR.İŞL.MD.

03123840238 - 03123841065 - 03123840307
02326251120
03182242898
02623412195
29463/1-1

100 KM KOAKSİYEL KABLO SATIN ALINACAKTIR
Türk Telekom İstanbul Anadolu Yakası Başmüdürlüğünden :
100 Km. koaksiyel kablo RG59 (şartnamesine göre) satin alınacaktır.
Bu işe ait şartname Kadıköy Acıbadem Caddesindeki Başmüdürlüğümüz Malzeme Mü
dürlüğünden temin edilebilir.
İstekli olanların bu işe ait kapalı teklif mektuplarını en geç 24/12/1996 Salı günü saat
12.00'ye kadar Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünde bulundurmaları ilan olunur.
30403/1-1
PLASTİK SEPERATÖR SATIN ALINACAKTIR
Fişek Sanayii ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden :
Şirketimiz ihtiyacına binaen 8115-D6-1726 işaretli dosyamız konusu ± % 10 toleranslı
2.800.000 adet Plastik seperatör (Plastik tarak) satın alınacaktır.
Bu işe ait İdari ve Teknik Şartnameler Ankara'da Fişek Sanayii ve Ticaret A.Ş. Genel Mü
dürlüğü Gazi/Ankara adresimizden temin edilebüir.
İhaleye iştirak edecek olan firmaların Şartnamelerimize göre hazırlayacakları fiyatlı teklif
mekruhlarını kapalı zarf içerisinde en geç 25 Aralık 1996 Çarşamba günü saat 16.00'ya kadar Şir
ketimize göndermeleri şarttır.
Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi kısmen veya tamamen
yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte serbesttir.
30053/1-1
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ÖĞRENCİ YURT BİNALARININ DONANIM V E TEFRİŞ İŞİ
ÖN SEÇİM İLANI
Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimi Satın Alma Komisyonu Başkanlığından:

Üniversitemiz Yurt binaları donanım ve tefriş işi (YURT ODALARI : Ahşap karyola,
komidin, çalışma masaları, kromaj ayaklı sandalyeler, ahşap gömme dolaplar, masa
üstü açık raf, perde bantları v.s.; YURT MÜDÜR ODASİ ; büro masası, komidin,
etejer, ahşap kapaklı dolap, tekli koltuk, sehpa, yarım daire toplantı masası, sekreter
koltuğu, müdür masası; YURT PERSONEL ODASI: Büro masaları, sabit komidin,
ahşap iki kapaklı dolaplar, kare sehpa, bekleme koltuğu, şef koltuğu) Döner
Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 37/b maddesi uyarınca Fiat ve Teklif
İsteme Usulü ile "Belli İstekliler Arasında" kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılacaktır.
Bu iş için yapılacak ön seçim işleminde, ihaleye davet edilecek isteklilerin
tespiti Bayındırlık ve Iskan Bakanlığınca belirlenen "Müteahhit Değerlendirme
KriterlerTne göre yapılacaktır.
Bu işin ihalesinde "Uygun Teklifin seçiminde 09 Şubat 1996 tarih ve 22549
sayılhResmi Gazetede yayımlanan "1996 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde
Uygun

Bedelin

Tercihinde

Kullanılacak

Kriterler

Hakkındaki

Tebliğin

4.maddesi" uygulanacaktır.
ÖN SEÇİME KATILABİLMEK İÇİN İSTEKLİLERİN;
1-İsteklilerin

26 Aralık 1996 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Hacettepe

Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yeterlilik Komisyonuna dilekçe
ile başvurmaları ve bu dilekçeye tanıtım müracat dosyaları ile birlikte başvuru
evrakını imzalayanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile aşağıdaki
belgelerin eklemeleri gerekmektedir.
a) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: İstekliler Ticaret ve/veya Sanayi Odasına
kayıtlı olduğunu belirten Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış belgenin aslını,
b) Sahip ise Bayındırlık ve Iskan Bakanlığından alınmış B Grubu Müteahhitlik
Karnesinin aslını ibraz etmek şartıyla noter tasdikli suretini (süresi dolmamış),
c) Gelir ve Kurumlar Vergisi Borcunun Bulunmamasının Bildirimi: İsteklilerin
1996 yılında bir defaya mahsus olmak üzere vergi borcu bulunmadığının
belgelendirilmesi (1990-1994) (5 yıl) yıllarına ait vergi beyannamelerinde beyan
edilen gelir veya kurumlar vergileri ile ilgili vergi dairesinden temin edilecekleri
borcunun olmadığına dair belge aslını vermeleri, (Bu belgenin 1996 yılında alınmış
olması)
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d) Müteahhidin Cezalı Durumda Bulunmaması Bildirimi : Müteahhit 2886 sayılı
kanuna göre cezalı durumda olmadığını beyan eden bildirimini başvuru dosyasına
ekleyeceklerdir.
e) Malî Durum Bildirimi :Yetkili bankalarca verilmiş kullanılmamış nakit kredisinden
veya kullanılmamış teminat kredisinden en az birinin 15.000.000.000.-TL.'dan az
olmaması gerekmektedir.
Banka teminat mektuplarının ilgili bankaların Genel Müdürlüklerince teyitli
olması, işin adına düzenlenmesi ve ilk ilan tarihinden sonra alınmış olması
gerekmektedir.
f) Halen Taahhüdündeki İşlerin Bildirimi : isteklinin işin ihalesinin ilan tarihinde
halen taahhüdünde bulunan işlerin geriye kalan keşif tutarları (Karne kat sayısıyla
1996 yılına dönüştürülmüş) 1996 yılı noter tasdikli belgelerle kanıtlayan bildiriyi
başvuru dosyasına ekleyeceklerdir.
g) Firmanın Faaliyet Süresi Bildirimi : İstekli firmamın faaliyet süresi başlangıcına
esas olan tarih olarak belgelenmiş ilk iş (Sözleşme, iş bitirme belgesi, hakediş v.b.)
sözleşme tarihine itibar edilen bu belgeler noter tasdikli olacaktır.
h) Yapılmış Olan Benzer İşler Bildirimi: İstekli son 15 yıl içinde bu tür işi yaptığına
dair belgesini dosyasına ekleyecektir.
ı) Sözleşme Süresinde Bitirilen İşler Bildirimi : İstekli son 15 yıl içinde
taahhüdünde bulunan işlerden yasal süre uzatımları dahil geçici kabulünü sözleşme
süresinde yaptırdığı, bütün işleri noter tasdikli belgelerle kanıtlayan bildirisini başvuru
dosyasına ekleyeceklerdir.
j) Teknik Personel Bildirisi ve Belgeleri : Teknik personelin (Müh.-Mimar, Endüstri
Mürk, Endüstri Ünrün Tasarımcıları, Orman Müh., İşletme Müh., Teknik Öğretmenler
uygun personel sayısı) en az 5 yıl deneyimli ve en az 1 yıldan beri o firmada çalıştığı
deneyim süresi, diploma veya çıkış belgesi, çalışma süresi ise S.S.K. veya BağKuı^un ilgili birimlerinden alınacak onaylı belgeler ile kanıtlanacak ve özgeçmişleri ile
birlikte başvuru dosyasına eklenecektir.
k) Makine - Teçhizat ve Ekipman Bildirisi : İstekliler bu iş için gerekli olabilecek
ekipmana (Ana

iş makinalan) sahip olduklarını ve amortisman müddetlerini

doldurmamış olduğuna dair noter tasdikli envanter ve demirbaş defterleri ile maliyece
veya vergi dairesince tasdik edilmiş son yılın bilançosunun asılları ile birlikte bu
makinalara sahip olduklarını gösterir fatura asıllarını (Proforma Fatura kabul edilmez)
Makinaların listesi ile birlikte dosyasına ekleyeceklerdir.
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I) T.S.E. imalata yeterlilik belgelerini, (süresi dolmamış)
m) Kapasite raporlarını vermesi, (süresi dolmamış)
n) Kriter Puanları:
1.Bu tür işi süresinde bitirebilme durumu

20

2.lş deneyimi

40

3. Teknik Personel

20

4. Ekipman

20

o) Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa
dosya

içerisindeki

herhangi

bir evrakın

değiştirilmesi

veya

eksik

evrakın

tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır,
p)

Başvurularını usulüne uygun olarak eksiksiz ve zamanında yapmış olan

isteklilerden bu ihaleye katılmaları uygun görülenler, bir davet mektubu ile ihaleye
çağırılacaklardır.
r) Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
s) Telgraf, teleks veya telefaks ile yapılan başvurular ve postada olabilecek
gecikmeler kabul edilmez.
İlgilenenlere duyurulur.

30717/1-1

EMNİYETLİ ÇİZME SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satmalına Dairesi Başkanlığından :
1 - Kurumumuz ihtiyacı olarak Toplam 28.800 çift emniyeüi çizme satın alınacaktır.
2 - Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapüacak ihalenin en son gün
ve saati aşağıda gösterilmiştir.
Cinsi: Emniyeüi çizme, Miktarı: 28.800 Çift, Dosya No: TTK/9730103, Tarihi: 6/10/1997,
Saati: 15.00.
3 - Teklif zarflan ihale günü saat 14.00'e Kadar Zonguldak'ta Kurumumuz Muhaberat,
Mevzuat ve Muamelat Şube Müdürlüğüne verilmiş
4 - İhaleye katılmak isteyen firmaların ihale şartnamesi 6. Maddesinde yer alan belgeleri
teklif zarflarına koymalan gereklidir.
5 - Teklif zarflan, ihalenin yapdacağı gün saat 15.00'de Zonguldakta Kurumumuz Satınalma Dairesi Başkanlığında açdacaknr.
6 - Postada vaki gecikmeler ve Telgraf, Teleks ve fax ile yapdan teklifler dikkate alınmaz.
7 - Şartnameler Zonguldak'ta Kurumumuz Satmalma Dairesi Başkanlığından, Ankara'da
TTK İrtibat Bürosu Şube Müdürlüğünden, (Gençlik Cad. 119/A Amttepe/ANKARA) temin eddebüir.
8 - Kurumumuz 2886 saydı Kanuna tabi değüdir. ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen
yapmakta veya dilediğini yapmakta serbesttir.
30573/2-1
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MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.S.'den:
: 93.D.01.0030
Proje No
: 96-NÜKLEER
İhale No
Son Teklif Verme Tarihi : 30.06.1997
1. Türkiye Elektrik Üretim-iletim Anonim Şirketi (TEAŞ) Santral Ünite Gücü Net 600 MWe ve üstü
olmak üzere
Alternatifi.
(Ana Teklif): 1400+ % 5 MWe (Minimum Santral gücü 800 MW)
Alternatifli. (Opsiyonel)
2800+%5MWe
maksimum net gücüne kadar Akkuyu Nükleer Santralı için anahtar teslimi esasına göre % 100
kredili olarak komple temini işi konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip Şirketleri kapalı zarf
usulü ile teklif vermeye çağırır.
2. KonıTile ilgilenen yerli ve yabancı firmalar teklif isteme belgelerini, ilk ihale ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde;
TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM-İLETİM A.Ş.
Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığı,
İnönü Bulvarı No.27. Kat: 16
06490 Bahçelievler/ANKARA/TÜRKİYE
adresine yatıracakları KDV hariç 2.000.000.000.-(İkimilyar)TL tutarında geri ödenemez bir ücret
karşılığında alacakları makbuz ile yazılı başvurularını, aşağıda belirtilen adrese bizzat ileterek
temin edebilirler;
TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM-İLETİM A.Ş.
Nükleer Proje Müdürlüğü
İnönü Bulvarı No: 27, Kat: 10, Oda No: 25
06490 Bahçelievler/ANKARA/TÜRKİYE
Teleks: 42245
Telefon: (312) 222 98 55
Telefaks:(312) 212 78 53
3. Teklif İsteme Belgelerini satın almayan firmalardan gelen teklifler red edilecektir.
4. Bütün teklifler, Teklif İsteme Şartnamesinin ilgili bölümlerinde belirtildiği şekilde hazırlanarak,
teklifin % 3 oranında hazırlanacak olan geçici teminat mektubu ile birlikte
TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM-İLETİM A.Ş.
Nükleer Proje Müdürlüğü
İnönü Bulvarı No: 27 Kat: 10, Oda No: 25
06490 Bahçelievler/AN KARA/TÜRKİYE
adresine 30/6/1997 tarihinde, saat 14°°"den önce verilmiş olacaktır.
5. Teklifler aynı gün, saat 14. 'da, katılmak isteyen teklif sahiplerinin veya temsilcilerinin önünde
aşağıdaki adreste alenen açılarak okunacaktır.
TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM -İLETİM A.Ş.
İhale ve Satınalma Komisyonu Başkanlığı
İnönü Bulvarı No: 27 Zemin Kat A Blok
06490 Bahçelievler/ANKARA/TÜRKİYE
6. Şirketimiz 2886 sayılı yasaya tabi değildir.
30
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INVITATION TO BID
Project No
: 93.D.01.0030
Tender No
: 96-NÜKLEER
Latest Bid Submission date : 30.06.1997
1. Well reputed and qualified companies are invited to submit sealed bids for furnishing of Akkuyu
Nuclear Power Plant having maximum net plant outputs up to:
Alternative I.

(Main offer):

Alternative II. (Optional)

1400 + 5 % MWe (Minimum 800 MW NPP)
2800 + 5 % MWe

and having unit sizes equal to and above 600 MWe (Net) by TURKISH ELECTRICITY
GENERATION and TRANSMISSION CORPORATION, ANKARA-TÜRKİYE, in short TEAS,
on turn-key basis with 100 % full financing.
2. Firms interested in this project can receive the Bid Documents from, within one month beginning
from the first bid announcement;
-

TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM-İLETİM A.Ş.
Nükleer Proje Müdürlüğü
İnönü Bulvarı No: 27 Floor: 10, Room: 25
06490 Bahçelievler/ANKARA/TÜRKİYE
Telex: 42245
Telephone: (312) 222 98 55
Telefax: (312) 212 78 53
by handing over their request in written form and the receipt to be taken from the following
address against an unrefundable cost of 2.000.000.000.- (two billion) TL. (VAT excluded):
TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM-İLETİM A.Ş.
Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığı
İnönü Bul. No: 27 Floor: 16
06490 Bahçelievler-Ankara/TÜRKİYE
3. The bids received from the firms that did not buy the Bidding Documents shall be rejected.
4. All the bids shall be prepared in accordance with the related sections of the Tendering
Specification and handed over to;
TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM-İLETİM A.Ş.
Nükleer Proje Müdürlüğü
İnönü Bulvarı No: 27, Floor: 10, Room: 25
06490 Bahçelievler/ANKARA/TÜRKİYE
at latest on 30/6/1997 before 14.00 together with a Bid Guarantee Letter which amounts to 3 %
of the Bid Price.
5. Bids will be publicly opened and read on the same date at 14.30 p.m. with the presence of the
Bidders or their representatives who would like to attend at;
TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM -İLETİM A.Ş.
İhale ve Satınalma Komisyonu Başkanlığı
İnönü Bulvarı No: 27 Entrance Floor, Blok A
06490 Bahçelievler/ANKARA/TÜRKİYE
6. Our Corporation is not subject to the Law no 2886.
30574/2/3-1
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İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR
DSİ XIII. Bölge Müdürlüğünden;
ANTALYA
———•

.

•—•—•

1) DSİ XIII. Bölge MUdürlUğU 132. Şube Müdürlüğü (ELMALI-ANTALYA) sınırları
içinde yer alan "Elmalı Kaş Karayolu Rölekasyonu İnşaatı" işi 2886 Sayılı
Devlet İhale Kanunu uyarınca kapalı t e k l i f usulü i l e ve "emanet-taşaron b i r i m
fiyatlarının h e r b i r i için geçerli olmak Üzere işin tlimUne i n d i r i m vermek s u r e t i y 
l e " ihaleye çıkarılmıştır.
Bu işin i h a l e s i n d e 09.02.1996 t a r i h ve 22549 sayılı Resmi GaZete'de
yayımlanan "1996 yılında girişilecek yapım i h a l e l e r i n d e uygun bedelin t e r c i h i n d e
kullanılacak k r i t e r l e r hakkında tebliğ" hükümleri uygulanacaktır.
2) İşin tahmin e d i l e n b e d e l i 45 000 000 000.- IL ve geçici .teminat miktarı
1 350 000 000.- TL'dir. Geçici ve kesin teminat mektupları " l i m i t İçi'' olacaktır.
3) İş genel olarak aşağıdaki Üniteleri kapsamaktadır.
a) Km:56+325 / 58+650 arası karayolu kazısı.
b) Km:51+005 / 58+650 arası TCK t i p i sanat yapıları.
4) îhale 27.12.1996 günü saat 14° 'de DSİ XIII.Bölge Müdürlüğü Konferans
Salonunda toplanacak Emanet Komisyonunca yapılacaktır.
5) İhale dosyası 17.12.1996 gününden i t i b a r e n DSİ XIII.Bölge Müdürlüğü
Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
^
6) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için 25.12.1996 günU saat 16 'a
kadar DSİ XIII.Bölge Müdürlüğüne b i r dilekçe i l e başvurmaları ve bu dilekçeye
başvuru evrakını imzalayanların noter t a s d i k l i y e t k i b e l g e s i ve imza sirküleri
i l e b i r l i k t e aşağıdaki b e l g e l e r i eklemeleri gerekmektedir.
6.1)Müteahhitlik karnesi;
a (Müteahhitlik karnesi ( C ) grubundan en az 45 000 000 000.- Tl'lik
olması şarttır.
b) İstekli ortak
girişim olduğu takdirde
p i l o t ortağın müteahhitlik
karnesinin ( C ) grubundan en az 45 000 000 000.- Tl'lik olması şarttır.
c) Yapılacak başvurularda, yukarıdaki şartlara uygun müteahhitlik'karne
s i n i n b i r s u r e t i n i n eklenerek karne aslının başvuru sırasında DSİ XIII.Bölge
Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğündeki y e t k i l i y e gösterilmesi ve bu
hususun başvuru evrakına k a y d e t t i r i l m e s i şarttır.
d l i s t e k l i ortak girişim grubu olduğu takdirde diğer ortaklarında müteah
h i t l i k k a r n e l e r i n i n b i r s u r e t i n i n eklenerek, karne asıllarının başvuru sırasında
y e t k i l i y e gösterilmesi ve bu hususun başvuru evrakına k a y d e t t i r i l m e s i şarttır.
6-2)Mali Durum B i l d i r i m i ;
a) İsteklilerin bu iş için asgari 4 500 000 000.- Tl'lik kullanılmamış
nakit k r e d i s i i l e asgari 4 500 000 000.- Tl'lik kullanılmamış teminat k r e d i s i n e
sahip olması şarttır.
b) İsteklinin ortak girişim grubu olması halinde p i l o t firmanın asgari
miktardaki kullanılmamış nakit k r e d i s i i l e teminat k r e d i s i n e sahip
olması
şarttır.,
6-3)Halen taahhüdündeki işler b i l d i r i m i ;
6-4)Flrmanın f a a l i y e t süresi b e l g e s i .
6-5)Yepı»ış olduğu işler, devam eden işler b i l d i r i m i .
6-3, 6-4 ve 6-5 paragraflarında b e l i r t i l e n b i l d i r i m l e r e a i t kanıtlayıcı
b e l g e l e r i n noter t a s d i k l i s u r e t l e r i başvuru dosyasına konacak, ayrıca bu b e l g e l e 
r i n asılları başvuru sırasında İdaredeki y e t k i l i y e ibraz e d i l e c e k t i r .
Müteahhitlik karnesinin değerlendirmeye alınması istendiği
6-4 ve 6-5'te b e l i r t i l e n belgeler başvuru dosyasına konulmayacaktır.

takdirde
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6-6)Teknik Personel taahhütnamesi;
TaahhUt
tilmiştir .

s

w

- °

:

edilecek

teknik

personelin

U n v a n ı

1
2

Unvan ve a d e t l e r i

^

Adedi

İnşaat Mühendisi
Topoğraf

aşağıda

belir

:

1
1

6-7)Yapı Araçları Taahhütnamesi;
Taahhüt edilecek ekipmanın c i n s i , k a p a s i t e s i ve adedi aşağıda b e l i r t i l 
miştir.
s

-No

:

Makina ve teçhizatın c i n s i

:

Kapasitesi*

:

Adedi

1
2
3_
4

Dozer
Kompresör
D e l i c i makina ( v a g o n d r i l l )
Betoniyer

D-8 veya muadili
2 tabancalı 210 efm
—
250 İt

1
1
1
1

5

Vibratör

2,5 HP gücUnde

1

:

6-8)İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış T i c a r e t ve/veya Sanayi Odası
belgesi.
6-9)2886 Sayılı Kanuna göre c e z a l i durumda olmadığına d a i r b i l d i r i m .
6-10)Son beş yıla (1990-1994) a i t v e r g i borcu olmadığına d a i r i l g i l i
Vergi Dairesinden alınan belge.
6 - l l ) 0 r t a k girişim halinde, ortak girişim beyannamesi
i l e ortaklarca
imzalanan ortaklık sözleşmesi.
7) "Başvuru dosyasının düzenlenmesine d a i r e s a s l a r "
DSİ XIII.Bölge MUdUrlUğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğünden 17.12.1996
t a r i h i n d e n i t i b a r e n temin edilecek başvuru dosyaları bu "Esaslara" göre düzenle
necektir.
8) K r i t e r puanları, a l t sınır puanı ve benzer işler:
a)İhaleye katılmak üzere başvuran i s t e k l i l e r i n yukarıda 1. maddede
sözü e d i l e n teblbiğin 3.ncü maddesi uyarınca değerlendirmek için aşağıda b e l i r t i 
len k r i t e r puanları uygulanacaktır.
inşaatın zamanında ve
İş deneyimi
Teknik personel
Ekipman

süresinde b i t i r i l m e durumu

TOPLAM

:

40 puan
60 puan
0 puan
0 puan
100 puan

b) A l t sınır puanı ( 80 ) alınacaktır.
c) Sulama, Baraj, Gölet, İçmesuyu, Kanalizasyon ve Karayolu
İnşaatı
işleri benzer iş olarak kabul e d i l e c e k t i r .
^
9) İhaleye katılacak i s t e k l i l e r i n t e k l i f l e r i n i 27.12.1996 gUnü saat 13 'e
kadar (ANTALYA) DSİ XIII. Bölge MUdUrlUğü Konferans Salonunda toplanacak Emanet
Komisyonuna makbuz karşılığında t e s l i m etmeleri şarttır.
10) T e l g r a f , Teleks ve T e l e f a k s ' l a yapılacak başvurular ve postada o l a b i l e 
cek gecikmeler kabul edilmez.
İlan Olunur.

Not: 7/12/1996 tarih ve 22840 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilanımız iptal edilmiştir.
30571/1-1
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SULAMA TESİSİ İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü IV. Bölge
Müdürlüğü 41. Şube Müdürlüğünden:
1- DSİ IV.Bölge Müdürlüğü sınırları içinde yer alan "Konya Sarayönü Ladik
Göletı Sulaması Sarı Emanet inşaatı" ışının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
81.maddesi uyarınca kapalı t e k l i f usulü i l e "Birim fiyatların her b i r i için
geçerli olmak üzere ışın tümüne i n d i r i m vermek s u r e t i y l e " taşaron seçimi
yapılacaktır. Bu ışın taşaron seçiminde 09/Şubat/1996 t a r i h ve 22549 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan "1996 yılı içerisinde girişilecek yapım i h a l e l e r i n d e uygun
bedelin
tercihinde
kullanılacak
kriterler
hakkında
tebliğ"
hükümleri
uygulanacaktır.
2- Işın tahmin e d i l e n bedeli 22.888.376.000.-Tl'sı ve geçici teminat miktarı
686.652.000.-TL'sı dır. Geçici ve Kesin Teminat Mektubu l i m i t içi olacaktır.
3- Yapılacak iş : 16 000 m3 Kanal Kazısı, 16 800 m3 dolgu, 3.500 m3 beton
185 m Çelik boru vana odası ve donanımı, sınai imalat yapıları i l e komple k l a s i k
sulama (8450 m kanal) s i s t e m i d i r .
4- Taşaron seçimi 30.12.1996 günü saat 15:00'de DSİ 41.Şube Müdürlüğü
(KONYA) binasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
5- Taşaron seçme dosyası 17/12/1996 tarihinden i t i b a r e n DSİ 41.Şube
Müdürlüğü (KUNYA) Deo'eisiz olarak görülebilir.
6- İsteklilerin yeterliliğini t e s b i t için 25/12/1996 günü saat 17:00'ye
kadar DSİ 41.Şube Müdürlüğüne (KONYA) b i r dilekçe i l e başvurmaları ve bu dilekçeye
başvuru evrakını imzalayanların noter t a s d i k l i y e t k i belgesi ve imza sirküleri i l e
b i r l i k t e aşağıdaki b e l g e l e r i eklemeleri gerekmektedir.
6-1- Müteahhitlik Karnesi :
a) Müteahhitlik karnesinin (C) grubundan en az 22.888.376.000.-İL tutarında
olması şarttır.
b) Yapılacak başvurularda yukarıdaki şartlara uygun müteahhitlik karnesinin
bir s u r e t i n i n eklenerek karne aslının başvuru sırasında DSİ 41. Şube Müdürlüğünden
(KONYA) y e t k i l i y e gösterilmesi ve bu hususun başvuru evrakına k a y d e t t i r i l m e s i
şarttır.
c) İstekli ortak girişim grubu olduğu t a k d i r d e , p i l o t ortağın müteahhitlik
karnesinin ( C ) grubundan en az 22.888.376.000.-11'lik olması şarttır.
d) İstekli ortak girişim grubu olduğu takdirde, diğer ortakların da
müteahhitlik k a r n e l e r i n i n b i r s u r e t i n i n eklenerek; karne asıllarının başvuru
sırasında y e t k i l i y e gösterilmesi ve bu hususun başvuru evrakına k a y d e t t i r i l m e s i
şarttır.
6.2- Mali durum b i l d i r i s i
a) İsteklinin, her iş için a s g a r i , keşfin % 10'u tutarında kullanılmamış
nakit k r e d i s i i l e aynı miktarda kullanılmamış teminat kredisine sahip olması
şarttır.
b) • İsteklinin ortak girişim grubu olması halinde, p i l o t firmanın asgari
miktardaki kullanılmamış nakit k r e d i s i i l e teminat kredisine sahip bulunması
şarttır.
6.36.46.56.3,
belgelerin'
belgelerin
şarttır.

Halen taahhüdündeki işler b i l d i r i m i .
Firmanın f a a l i y e t süresi b e l g e s i ,
Yapmış olduğu işler i l e devam eden işler b i l d i r i m i .
6.4, 6.5 paragraflarında b e l i r t i l e n b i l d i r i m l e r e a i t kanıtlayıcı
noter t a s d i k l i s u r e t l e r i başvuru dosyasına konacaktır. Ayrıca bu
asıllarını başvuru sırasında idaredeki y e t k i l i y e ibraz etmeleri
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6.6- İstekli bu iş için g e r e k l i olan ve aşağıdaki l i s t e d e yazılı makina ve
teçhizatın işyerinde çalışır b i r durumda bulunduracağına dair usulüne göre
düzenlenmiş taahhütnameyi başvuru evrakına .ekleyecektir.
S. No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Makina ve Teçhizatın C i n s i

Kapasitesi

Adedi

Dozer
08 veya muadili
125 HP 3/4 yd3
Ekskavatör (Beko)
Yüklevici l a s t i k t e k e r l e k l i
1İ yd3
Lastik t e k e r l e k l i s i l i n d i r
80 HP
Greyder
210 cfm
Kompresör
100 m3/h
Eleme t e s i s i çekilir tıp
25 m3/h
Agrega yıkama maki naşı
Jeneratör
5 kW veya daha büyük
10 ton
Kamyon
5 ton su sandıklı
Arazöz
250 İt
Betonıyer
ve y e t e r i kadar motopomp vibratör ve diğer lüzumlu ekipman

6-.7- Taşaron seçiminin yapılmış olduğu yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya
Sanayi Odası Belgesi.
6.8- 2886 sayılı kanuna göre«cezalı durumda olmadığına dair b i l d i r i m .
6.9- Son beş yıla (1990 - 1994) a i t vergi borcu olmadığına dair i l g i l i
Vergi Dairesinden 1996 yılı içerisinde alınmış belge.
6.10Ortak girişim halinde ortak girişim beyannamesi i l e ortaklarca
imzalanan ortaklık sözleşmesi.
6.11- Son b i r yıl içinde sözleşmesini başka b i r firmaya devir veya t a s f i y e
edip etmediği i l e son beş yıl içinde sözleşmesinin fesih e d i l i p edilmediğine a i t
beyanını,
6.12İhale şartnamesinde ve Başvuru Dosjasının Düzenlenmesine Dair
Esaslarda öngürülen diğer b e l g e l e r i ,
7)
"Başvuru dosyasının düzenlenmesine dair esaslar" D5İ 41. Şube
Müdürlüğünden (KONYA) 17.12.1996 tarihinden i t i b a r e n temin edilecek başvuru
dosyaları bu esaslara göre düzenlenecektir.
8) K r i t e r puanları a l t sınır puanı ve benzer işler :
a) laşaron seçimine katılmak üzere başvuran i s t e k l i l e r i yukarıda 1.madde de
sözü edilen tebliğin 3.cü maddesi uyarınca değerlendirebilmek için aşağıda
b e l i r t i l e n k r i t e r puanları uygulanacaktır.
- İnşaatı süresinde b i t i r e b i l m e durumu
: 40 puan
deneyimi
: 60 puan
b) A l t sınır puan (75) yetmişbeş. alınacaktır.
c) Baraj, gölet, içme suyu, sulama, taşkından koruma ve kanalizasyon işleri
benzer iş olarak kabul e d i l e c e k t i r .
9) ihaleye katılacak i s t e k l e r i n , t e k l i f l e r i n i 30.12.1996 günü saat 14:55'e
kadar DSİ 41.Şube Müdürlüğü (KONYA) ihale Komisyonu Başkanlığına makbuz
mukabilinde- teslim etmeleri şarttır.
10)
Telgraf,
teleks ve t e l e f a k s l a yapılacak başvurular ve postada
olabilecek gecikmeler kabul edilmez.
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GÖLET VE SULAMA TESİSİ İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü IV. Bölge
Müdürlüğünden:
1- DSİ IV Bölge Müdürlüğü sınırları içinde aşağıdaki l i s t e d e yer alan
işler; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca Kapalı T e k l i f Usulü i l e ve "Birim
fiyatların her b i r i için geçerli olmak üzere işin tümüne i n d i r i m vermek s u r e t i y l e "
ihaleye çıkarılmıştır.
Bu işlerin ihalesinde, 09702/1996 t a r i h ve 22549 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan "1996 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun- Bedelin Tercihinde
Kullanılacak K r i t e r l e r Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanacaktın.
Sıra No İşin Adı
Tahmin e d i l e n
Geçici Teminat"
İhale
Bedeli
Miktarı
Tarihi
1

Konya Hadim İnönü
140.000.000.000.-TL
4.200.000.000.-Tl C8.Ö77Î997
Yaylası Göl. ve Sul.İnşaatı
2
Konya Selçuklu Malas
270.000.000.000.-Tl
8.100.000.000.-TL
09.01.1997
Göleti ve Sul.İnşaatı
3
Konya Seydişehir Târasçı
Göl.ve Sul.İnşaatı
170.000.000.00O.-TL
5.100.000.000.-Tl 10.01.1997
NOT : Geçici ve Kesin teminat mektupları "Limit.içi" olacaktır.
2- İhale konusu olan işler genel olarak; Gölet İnşaatı (Dolusavak, Dipsavak
ve Gövde Dolgusu) i l e k l a s i k sulama şebekesi inşaatı ünitelerini kapsamaktadır.
3- İhaleler 1.maddede b e l i r t i l e n t a r i h l e r d e saat 14:00'te Konya'da DSİ IV.
Bölge Müdürlüğü salonunda toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır.
4- İhale dosyası, DSİ IV Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaatı Şube
Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilir.
5- İsteklilerin ihaleye katılabilmek için 30.12.1996 günü saat 17:00'ye
kadar DSİ IV Bölge Müdürlüğü'ne b i r dilekçe i l e başvurarak İhaleye Katılma Belgesi
i s t e m e l e r i ve bu dilekçeye başvuru evrakını imzalayanların Noter t a s d i k l i y e t k i
belgesi
ve imza sirküleri i l e b i r l i k t e
aşağıdaki b e l g e l e r i
eklemeleri
gerekmektedir.
5.1- Müteahhitlik Karnesi :
a) Müteahhitlik karnesinin (B) grubundan en az 1.maddede b e l i r t i l e n a i t
olduğu işin keşfi kadar olması şarttır.
b) İstekli, ortak girişim grubu olduğu takdirde, p i l o t ortağın müteahhitlik
karnesinin (B) grubundan en az i l g i l i işin keşfi kadar olması şarttır.
c)
Yapılacak
başvurularda, yukarıdaki şartlara uygun müteahhitlik
karnesinin b i r s u r e t i n i n eklenerek, karne aslının başvuru sırasında DSİ IV Bölge
Müdürlüğü Proje ve İnşaatı Şube Müdürlüğü'ndeki y e t k i l i y e gösterilmesi ve bu
hususun başvuru evrakına k a y d e t t i r i l m e s i şarttır.
d) İstekli, ortak girişim grubu olduğu takdirde, diğer ortakların da
müteahhitlik k a r n e l e r i n i n b i r s u r e t i n i n eklenerek; karne asıllarının başvuru
sırasında y e t k i l i y e gösterilmesi ve bu hususun başvuru evrakına k a y d e t t i r i l m e s i
şarttır.
5.2- Mali Durum B i l d i r i m i
a) İstiklinin, her iş için a s g a r i , keşfin % 10'u tutarında kullanılmamış
nakit k r e d i s i i l e aynı miktarda kullanılmamış teminat kredisine sahip olması
şarttır.
b) İsteklinin ortak girişim grubu olması halinde, p i l o t firmanın asgari
miktardaki kullanılmamış nakit k r e d i s i i l e teminat kredisine sahip bulunması
şarttır.
5.3- Halen taahhüdündeki işler b i l d i r i m i ,
5.4- Firmanın f a a l i y e t süresi b e l g e s i ,
5.5- Yapmış olduğu işler i l e devam eden işler b i l d i r i m i ,
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5.3, 5.4, ve 5.5 paragrafında belirtilen bildirimlere ait kanıtlayıcı
belgelerin noter tasdikli suretleri başvuru dosyasına konacak, ayrıca bu
belgelerin asılları başvuru sırasında idaredeki yetkiliye ibraz edilecektir.
Müteahhitlik karnesinin değerlendirmeye alınması istendiği takdirde, 5.5'te
belirtilen belge başvuru dosyasına konulmayacaktır»
5.6- Yapı Araçları Taahhütnamesi
Taahhüt
edilecek ekipmanın
cinsi,
kapasitesi
ve adedi
aşağıda
belirtilmiştir.
Sıra
No.
Makma ve Teçhizatın Cinsi
Kapasitesi
Adedi
Ekskavatör
1,5 yd3
1
Dozer
D8 veya muadili
1
Greyder
80 HP
1
Yıkama - Eleme Tesisi
40 ton/saat
1
Keçiayağı Silindir ve Çekicisi
Baraj Tıpı
1
Yükleyici
1,5 y3
1
Kafi miktar ve kapasitede kamyon, betoniyer, vibratör; motopomp, arazöz ve
lüzumlu diğer ekipmanlar bulundurulacaktır.

123456-

5.7belqesi,

İhalenin yapıldığı y ı l içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası

5.8- 2886 sayılı kanuna göre cezalı durumda olmadığına dair bildirimi,
5- 9- Son beş yıla (1990-1994) ait vergi borcu olmadığına dair i l g i l i vergi
dairesinden 1996 y ı l ı içerisinde alınan belgeyi,
5.10- Ortak girişim olması halinde,
ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini,

ortak

girişim

beyannamesi

ile

5.11- Son bir y ı l içinde sözleşmesini başka bir firmaya devir veya tasfiye
edip etmediği ile son beş yıl içinde sözleşmesinin fesih edilio edilmediğine ait
beyanını,
5.12- İhale şartnamesinde ve
Esaslarda Öngörülen diğer belgeleri,

Başvuru

Dosyasının

Düzenlenmesine Dair

6- "Başvuru Dosyasının Düzenlenmesine Dair Esaslar" DSİ IV Bölge Müdürlüğü
Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü'nden 17 /12/1996 tarihinden itibaren temin edilecek
ve başvuru dosyaları bu esaslara göre düzenlenecektir.
7- Kriter Puanları ve Benzer İşler:
a) Madde 2'de sözü edilen uygun bedel tebliği uyarınca müracaat edecek
isteklilerin
değerlendirilmelerinde
aşağıda
belirtilen
kriter
puanları
uygulancaktır.
-

İnşaatın süresinde bitirilme durumu
İş deneyimi
Teknik personel
Ekipman
Toplam

40 puan
60 puan
0 puan
0 puan
100 puan

b) Alt sınır puanı 75 alınacaktır.
c) Baraj, gölet, içmesuyu, sulama ve taşkından koruma, kanalizasyon i ş l e n
benzer i ş olarak kabul edilecektir.

17 Aralık 1996 - Sayı: 22850

RESMİ GAZETE

Sayfa : 83

8- İhaleye katılacak i s t e k l i l e r i n t e k l i f l e r i n i l.Nolu iş için 08.Ü1.1997
günü, 2 nolu iş için 9.1.1997 günü, 3 nolu iş için 10.01.1997 günü saat 13:55 e
kadar DSİ IV. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğüne makbuz mukabilinde
teslim etmeleri şarttır.
9- Telgraf, teleks ve t e l e f a k s l a yapılacak başvurular ve postada olabilecek
gecikmeler kabul edilmez.
İlan olunur.
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SAYISAL FOTOGRAMETRİK HARİTA ÜRETİMİ İHALE EDİLECEKTİR
Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından:
1- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Metropolitan alam ve yakın çevresinin
1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayısal fotogrametrik temel h a r i t a l a r ı n ı n üretilmesi
projesi;
Başbakanlık
GAP Bölge
Kalkınma
İdaresi
Başkanlığı
İhale
Yönetmeliğinin 41. maddesi gereğince kapalı t e k l i f alma usulü i l e ihale
edilecektir.
2- Harita alam yaklaşık 35400 hektardır.
3- İhale kapsamında ü r e t i l e c e k haritalar ve harita-arazi b i l g i l e r i kurulacak
GAP Coğrafi B i l g i Sistemine temel o l u ş t u r a c a k t ı r .
4- İhale
evrakı
18.12.1996 tarihinden itibaren Çayhane
sokak
No:46
Gaziosmanpaşa/Ankara
adresinde
bulunan İdari ve Mali İ ş l e r Müdürlüğünde
görülebilir.
İhaleye
katılmak
isteyen firmaların 100
milyon
TL'sı
k a r ş ı l ı ğ ı n d a İhale dosyası almaları mecburidir.
5- İhaleye A grubu karne sahibi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nca
t e s c i l edilmiş firmalar k a t ı l a b i l e c e k t i r .
6- Teklif verecekler t e k l i f isteme şartnamesinde b e l i r t i l e n
belgelerle
b i r i ikte;
a) Teklif edilen bedelin %3'ü tutarında l i m i t içi Geçici Teminat Mektubu,
b) Harita Mühendisleri Odası'ndan alınacak İhaleye Katılma Belgesi,
c) Geçer
t a r i h l i ve i l g i l i bankanın mühürünü taşıyan ve en az t e k l i f
bedelinin % 30'u t u t a r ı n d a Banka Referans Mektubu aslı veya noter t a s d i k l i
fotokopisi,
d) Halen taahhüdünde bulunan i ş l e r i n b i l d i r i s i ,
e) Karne
sahibinin
şirket
ortağı olduğunu gösteren Ticaret S i c i l i
Gazetesi'nin Noter t a s d i k l i sureti,
f) B i t i r i l e n i ş l e r b i l d i r i s i ,
g) Teknik personel b i l d i r i s i ,
h) Alet donanım b i l d i r i s i ,
ı) İ s t e n i l e n
müteahhitlik karnesinin noter t a s d i k l i s u r e t i n i , t e k l i f
mektuplarına ekleyeceklerdir.
j ) a ve c bentlerindeki belgeler mali t e k l i f zarfında v e r i l e c e k t i r .
7- Teklif
dosyaları
27.01.1997
Pazartesi günü saat
10.00'a kadar
Başkanlığa teslim edilecektir.
8- Teknik ve mali t e k l i f l e r i k i ayrı dosya olarak, aym anda teslim
edilecektir.
9- Teknik, t e k l i f t e projenin gerçekleştirilmesinde oluşturulacak organizasyon,
örgütlenme ve projenin temel aşamalarında uygulanacak teknik
yaklaşımlar
belirtilecektir.
10- İhale 27.01.1997 Pazartesi günü saat 11.00'de başlamak üzere 27-28-29-30
Ocak 1997 günleri GAP İdaresi Başkanlığında y a p ı l a c a k t ı r .
11- İhaleye katılan firmalardan teknik t e k l i f değerlendirme sonucu y e t e r l i
görülenlerin mali t e k l i f l e r i a ç ı l a c a k t ı r .
12- İ ş , y e t e r l i görülen firmalardan en uygun (en düşük) t e k l i f i veren firmaya
ihale edilecektir.
13- Başkanliğimiz 2886 s a y ı l ı Devlet İhale Kanunu i l e bu Kanunun ek ve
d e ğ i ş i k l i k l e r i n e tabi olmayıp, İhaleyi yapıp yapmamakta veya i ş i ihaleye
girenlerden d i l e d i ğ i n e vermekte serbesttir.
30570/1-1
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100.000 ADET POLİPROPİLEN ÇUVAL SATIN ALINACAKTIR
PETKİM Petrokimva Holding A.Ş. Yarımca Petrokim'ya Kompleksinden:
1 - Yarımca Petrokimya Kompleksi ihtiyacı 100.000 Adet Polipropilen Çuval kapalı zarf
usulü ile satın alınacaktır.
2 - İhaleye katılmak isteyen firma yetkililerinin bu işe ait şartname ve teklif mektubunu
almak için Kompleksizım İç Alım Müdürlüğü'ne şahsen müracaat etmeleri halinde sözkonusu tek
lif isteme mektubu ve şartname, bedeli makabilinde verilebilecektir.
3 - Teklifler 9/1/1997 günü saat 12.00'ye kadar Yarımca Muhaberat Servisimize ulaşmış
olmalıdır. Teklifler aynı gün saat 14.00'den itibaren Komisyon huzurunda açılacak olup, isteyen
teklif sahipleri teklif açmada hazır bulunabilirler.
4 - Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
30502/2-1

•

Çeşitli İlânlar
Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği'nin
ilgili
maddelerine göre
Üniversitemiz'e Öğretim Elemanı
alınacaktır.
1- Profesörlük için adayların başvuru dilekçelerine özgeçmişini, 2 fotoğrafını,
bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıftan, eğitimöğretim faaliyetlerini, yönetimlerde devam eden ve biten doktora çalışmalannı veya
yükseklisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel
Daire Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.
2- Doçentlik için adayların başvuru dilekçelerine özgeçmişini, 2 fotoğrafını,
Doçentlik Belgesini veya Noterden onaylı suretini.Yayın Listesini, Bilimsel Çalışma ve
yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire
Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.
3-Yardımcı Doçent kadrosu adaylarının, Yabancı Dillerini belirten dilekçelerine
özgeçmişlerini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan 4 takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na
başvurmaları gerekmektedir.
4- Okutman ve öğretim Görevlisi kadroları için adayların sınava girmek
istedikleri Yabancı Dili belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, eserlerini, hizmet ve
öğrenim belgelerini ekleyerek 2 fotoğraf ile birlikte Rektörlük Personel Daire
Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.
5-Araştırma Görevlisi kadroları için adayların sınava girmek istedikleri Yabancı
Dili belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, öğrenim belgelerini ve not dökümünü
ekleyerek 2 fotoğraf ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na başvurmaları
gerekmektedir.
Yardımcı Doçent, öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi ve Okutman
kadrolarına başvuran adayların Yabancı Dil Sınav tarihi ilgili bölümlerce ilan
edilecektir.
Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 gündür.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
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TARİH BÖLÜMÜ
-Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı
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MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRIK VE ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
- Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
- Çevre Bilimleri Anabilim Dalı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
-

Tefsir Anabilim Dalı
Tasavvuf Anabilim Dalı
İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
Arap Dili ve Belagatı

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
- Felsefe Tarihi Anabilim Dalı
- Mantık Anabilim Dalı

,

İSLAM TARİHİ VE SANATLAR! BÖLÜMÜ
- İslam Tarihi Anabilim Dalı

-

-

-

•

-

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ÇALIŞMA EKON.VE END.İLİŞ.BÖLÜMÜ
- İş Hukuku ve Sos.Güvenlik Hukuku A.B.D.

GEYVE MESLEK YÜKSEKOKULU
AKYAZI MESLEK YÜKSEKOKULU
SAPANCA MESLEK YÜKSEKOKULU
SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU
REKTÖRLÜK
REKTÖRLÜK

1
2
3
4
5
6
7

-

-

-

-

-

-

i'.

-

-

-

-

-•
-

-

: Atama Kadro Tahsis Edildiğinde yapılacaktır,
: Alman Dili ve Edebiyatı Mezunu.
: Ziraat Yüksek Mühendisi.
: Arapça Okutmanı.
: Elektrik Mühendisi Yüksek Lisans yapıyor olmak.
: Elektrik Yüksek Mühendisi.
: Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
: Yeni Türk Dili A.B.D.

1
1

4

b

-

•

-

-

1
3

1

3
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•
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:
Aşağıda
bilim
dallarına
göre
adetleri
belirtilen
Üniversitemiz bağlı
Birimlerinde
a c ı k bulunan k a d r o l a r ı n a
devamlı
s t a t ü y e göre P r o f e s ö r
ve Doçent a l ı n a c a k t ı r .
Adayların
istenilen
b e l d e l e r l e b i r l i k t e i l a n ı n yayımı t a r i h i n d e n i t i b a r e n 1& gün i ç e r i s i n d e
Rektörlüğümüze şahsen b a ş v u r m a l a r ı gerekmektedir,
BAŞVURU İÇİN CKBRKl.t BM.gltt.Mi;

-2547 S a y ı l ı y a s a n ı n d e ğ i ş i k 26/b. i l e öğretim ü y e l i ğ i n e Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliğinin 17. Maddesinde b e l i r t i l e n ş a r t l a r ı taşımak,
-Dilekçe,
-Özgeçmiş'6 adet),
- B i l i m s e l çalışma ve y a y ı n l a r ı n d a n 6 ' ş a r takım,
-3 adet f o t o ğ r a f .
B-nnfttNTi.ig

iriM

-2547 S a y ı l ı Yasanın d e ğ i ş i k 25.maddesinde b e l i r t i l e n
-Dilekçe,

şartları

taşımak,
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-Özgeçmiş (4 adet),
- B i l i m s e l çalışma ve y a y ı n l a r ı n d a n 4'er takım,
-3 adet f o t o ğ r a f .
ANABİI.İM nALI
UNVANI
âûSfil AÇIKLAMALAR
TIP FAKnl.TRSİ
Tıbbi Biyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji

Profesör
Profesör
Doçent

Klinik Bak.ve Enf.Hast.
Zc Hastalıkları
Çocuk Sajlıîı ve Hast.
Nükleer Tıp
Biyofııik
Biyokimya
Farmakoloji
Psikiyatri
Üroloji
Anesteziyoloji

Profesör
Profesör
Doçent
Doçent
Profesör
Profesör
Profesör
Profesör
Profesör
Profesör

ZİRAAT FAKÜLTESİ
Gıda Bilimi ve Tekno.
Peyzaj Mimarlığı
Tarla B i t k i l e r i
Tarla B i t k i l e r i
Biyometri ve Genetik
Bahçe B i t k i l e r i
Tarımsal Yapı.ve Sula.
FEH EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Topoloji
Yunan D i l i ve Edebi.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
3
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
l.
1
, 1 2

Profesör
Profesör
Profesör
Doçent
Doçent
Profesör
Profesör

1

1
1
1
1

Profesör
Profesör

1

1
1

Latin Dılı ve Edebi.

Profesör

1

1

Moleküler Biyoloji

Profesör

1

1

Moleküler Biyoloji
Zooloji
Cebir ve Sayılar Teori.
Geometri
Felsefe

Doçent
profesör
Doçent
Doçent
Doçent

1
1

1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
2

1
1
1
1
1
1
1

Doçent kadrosu boşaldığı ve atana
izni alındılı takdirde

Famasötik
-

Toksikoloji

Süs B i t k i l e r i Fizyolojisi Dalında

Bağcılık Bilim Dalında
Sulama konusunda

Uzman.Alanı.Klasik F i l o l o j i ve
Epigrafisi olması
Uzman.Alanı.Klasik F i l o l o j i ve
Epigrafisi olması
Uzman.Alanı.Hücre Biyolojisi
olması
Uzman.Alanı.Moleküler Genetik olması
Uzman.Al anı.Hayvan Fizyolojisi olması

Sosyoloji Dalında Doktorası bulunması

İKTİSADİ VB İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

iktisat Politikası
Muhasebe Finansman
Yönetim ve Organizasyon
Yönetim ve Organizasyon
istatistik

Profesör
Profesör
Pt-ofesor
Doçent
Profesör

1
1
1
3
1

1
1
1
1
1

Muhasebe

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU

Beden Eğit.ve Spor.ögr. Doçent

1

1

Fizik Teda.ve Rehabilı.Uzm.Engelli.
Spor Konusunda denevimlı
Bir adedi Turizm Pazarlaması.Sevahat
Acentalıgı ve Tur Operatörlüğü,
Haberleşme Teknikleri Dalında
Bir adedide Yiyecek İçecek Yönetimi,
Yıvecek İçecek Servısı.Gnburo Yönetimi
ve Turizm işletmeleri Yönetimi Dalında

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

Profesör

1

1

Doçent
Doçent

1
2

2
1
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İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:
1 - Üniversitemiz Birimlerinde istihdam edilmek üzere daimi statüde Profesör ve Doçent
ile Yardımcı Doçent, Araştırma Görevlisi alınacaktır.
2 - Kanuni şartlara haiz adayların ilanımızın yayınlandığı tarihden itibaren en geç 15 gün
içerisinde Profesör ve Doçentliğe müracaat edenlerin Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı
na, diğer adayların ilgili birime bizzat veya posta ile (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak
tır.) başvurmaları gerekmektedir.
PROFESÖRLER İÇİN :
- 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26. maddesinde belirtilen şartlara ha
iz olmak.
- Dilekçe, Özgeçmiş, Doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve 2 adet fotoğraf.
- Bilimsel çalışmaları ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya.
DOÇENTLER İÇİN:
- 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.
- Aynı dalda doçentlik unvanı almış olmak.
- Başvurdukları Anabilim Dalını belirten dilekçe, doçentlik belgesi, özgeçmişleri; bilim
sel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 takım, nüfus cüzdanı sureti ve 2 adet fotoğraf.
YARDIMCI DOÇENTLER İÇİN:
- 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.
- Dilekçe (Yabancı Dil belirtilecek), özgeçmiş, nüfus cüzdanı sureti, askerlik belgesi ve 2
adet fotoğraf, yayın listesi, yayınların birer örneği (4 takım)
- Tıp Fakültesi için başvuracakların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN :
- Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz olmak.
- İlgili bölümden lisans, Yükseklisans veya doktora diplomasına sahip olmak.
- Dilekçe (Yabancı Dil belirtilecek), özgeçmiş, nüfus cüzdani sureti, Noterden tasdikli me
zuniyet belgesi, tasdikli transkript, 2 adet fotoğraf.
Fakültesi

Anabilim Dalı

Prof Doçent Vrd.Doc. Ars.Grv.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji

1

Tıp Fakültesi

Fizyoloji

Tıp Fakültesi

Biyokimya

Tıp Fakültesi

İç Hastalıktan

T

Tıp Fakültesi

Klinik Bak. ve Enf.HsL

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hst.

Tıp Fakültesi

Psikyatri

Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı

Tıp Fakültesi

Radyodiyagnostik

Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp

Tıp Fakültesi

Nöroloji

Tıp Fakültesi

Dermatoloji

-1

Tıp Fakültesi

Fizik Tedavi ve Reha.

Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji

-1

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

-

-

-

1

1

1

-

-1
-1
-1
-1

-1
2
1

-1
1

1

1

1

1

-

-

1

Açıklamalar

1

'Bir Prof. ve YrdJJoç.
Gastroentroloji uzmanı
olmak.
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Fakültesi

Anabilim Dalı

Açıklamalar

Prof Doçent Yrd.Doç. Ars.Grv.
2

-

'Gastroentroloji Cerrahı

-

olmak.

1

-

-

1

-

-

-

--

-

2
-

Anestezi ve Rean.

1

1

-

Tıp Fakültesi

Patoloji

-

-

1

Tıp Fakültesi

Farmakoloji
Göğüs Hastalıklan

-

2

Tıp Fakültesi

-

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

1

Tıp Fakültesi

Nöroşirurji

-

Tıp Fakültesi

Kadın Hst ve Doğum.

1

2
2
-

Tıp Fakültesi

Kulak-Burun Boğaz

1

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Tıp Fakültesi

Üroloji

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Tıp Fakültesi

1

1

-

-

Fen-Edebiyat Fak. Genel Biyoloji

-

-

-

1

Fen-Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji

-

-

-

l

Fen-Edebiyat Fak. Botanik

1

1

1

Fen-Edebiyat Fak. Zooloji

-

-=

1

-

Fen-Edebiyat Fak. Genel Fizik

1

-

-

1

Fen-Edebiyat Fak. Yüksek Enerji ve Plazma Fiz.

-

Fen-Edebiyat Fak. Atom ve Molekül Fiziği

-

1

Fen-Edebiyat Fak. Nükleer Fizik

-

Fen-Edebiyat Fak. Katıhal Fiziği

-

1

-

2
-

Fen-Edebiyat Fak. Anorganik Kimya
Fen-Edebiyat Fak. Fiziko Kimya

-

Fen-Edebiyat Fak. Biyokimya
Fen-Edebiyat Fak. Geometri

1

1

1

1

-

-

1

2
-

-

1

1

Fen-Edebiyat Fak. FonkTeo. ve Fonk. Analiz

1

-

Fen-Edebiyat Fak. Uygulamalı Matematik

-

1

Fen-Edebiyat Fak. Genel Sosyoloji

1

1

-

-

Fen-Edebiyat Fak. Kurumlar Sosyolojisi

-

1

1

1

Fen-Edebiyat Fak. İngiliz Dili ve Edebiyatı

-

-

1

-

Eğitim Fakültesi

EğtPsikolojik HizmeÜer

-

-

1

1

Eğitim Fakültesi

Eğt.Yönt. ve Denetimi

-

1

Eğt.Programlan öğrt.

1

1

1

Eğitim Fakültesi

Matematik Eğitimi

-

1

Eğitim Fakültesi

1

1

2

Eğitim Fakültesi

Kimya Eğitimi

1

-

1

1

Eğitim Fakültesi

Biyoloji Eğitimi

-

-

Eğitim Fakültesi

Türk Dili Eğitimi

-

1

Eğitim Fakültesi

Türk Edebiyatı Eğitimi

-

--

1

-

1

1

Eğitim Fakültesi

İngiliz Dili Eğitimi

-

1

-

Eğitim Fakültesi

Tarih Eğitimi

1

-

1

-

-

-

1

1*

1

•Resim Anasanat Dalında

1

1

Yeterlilik almış olmak

Eğitim Fakültesi

Resim Eğitimi

1

Eğitim Fakültesi

Grafik Eğitimi

-

Eğitim Fakültesi

Tekstil Tasarımı

-

Eğitim Fakültesi

Müzik Eğitimi

1

-

1
1
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Fakültesi

Anabilim Dalı

Prof

tktid.Bil.Fak.

tkt.Gel.ve Uluslararası İkt

İktİd.Bil.Fak.

Üretim Yönetim ve Pazarlama

İktld.Bil.Fak.

Yönetim Organizasyon

İktİd.BU.Fak.

Ticaret Hukuku

İkdd.Bil.Fak.

Hukuk Bilimleri

İktİd.Bil.Fak.

Yönetim Bilimleri

Mühendislik Fak. Gıda Bilimleri
Mühendislik Fak.

Cevher Hazırlama

Mühendislik Fak. Temel İşi.ve Tennodinamik
Mühendislik Fak. Proses ve Reaktör Tasannu
Mühendislik Fak. Kimyasal Teknolojiler

-1
-1

Doçent Yrd.Doc. Ars.Grv.

-1
1

1

-_

Mühendislik Fak

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

-_

İlahiyat Fak.

İslam Tarihi

1

-

İlahiyat Fak.

Arap Dili ve Belagatı

1

İlahiyat Fak.

Tefsir

İlahiyat Fak.

Hadis

İlahiyat Fak.

Kalem

İlahiyat Fak.

Din Eğitimi

İlahiyat Fak.

Dinler Tarihi

İlahiyat Fak.

Din Psikolojisi

-

İlahiyat Fak.

Felsefe Tarihi

Mühendislik Fak. Elektrik Tesisleri
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-

-

-

1
1
1

-1
-1
1

-1

Açıklamalar

1
1
1

-

-

1
1

1

1

-

1

-

1
1

1

30719/l-T

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
Vakfın Adı: Anıttepe İlköğretim Okulu Geliştirme V.
Vakfedenler: Semra Çevik, Ahmet Nail Çubuk, İsmaü Parlatır, Nesrin Gürses, Hamdi Bü
lent Uçan, Tevhide Yüksel, Kevser Coşar, Mustafa Yolcu, Servet Güler, Ömer Özdü,
Vakfın İkametgahı: Ankara.
Vakfın Tescü Kararını Veren Mahkemenin Adı Karar Tarihi ve Nosu: Ankara Asliye 9.
Hukuk Mahkemesinin 12/11/1996 gün, E: 1996/691, K: 1996/777 saydı karan.
Vakfın Amacı: Anıttepe İlköğretim Okulu öğrencüerinin eğitim ve öğretim düzeylerinin
yükselmesi, fikri ve bedeni gelişmelerinin artırılması, topluma yararlı ve Atatürk ilkelerine bağlı
birer insan olarak yetişmeleri için gerekli tedbirleri almak, mali yönden güçsüz öğrencilere maddi
ve manevi açıdan destek sağlamak, okulun bina ve tesislerinin gerektiğinde onarımını sağlamak,
araç ve gereç ihtiyaçlarım karşılamaktır.
Vakfın Mal Varlığı: 500.000.000,- TL. Nakit.
Vakfın Organları: Kurucular Kurulu, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denedeme Kurulu,
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13.
maddesi gereğince ilan olunur.
30562/1-1

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden :
İzmir ili, Torbalı üçesi, Dağkızüca köyüne ait İzmir L18-b-18-c, 19-d, 24-a ve 1,2,3
numaralı kadastro paftalarında Yukanalan, Söğütözü, Köycivan, Ördektepe Köyiçi, Karaçam
(Gölyeri), Tozlanca, Kocakır mevkilerinin, 2859 saydı Kanun hükümlerine göre yemleneceği,
anılan kanunun 2 nci maddesi uyarınca ilan olunur.
28822/1-1
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16 ARALIK 1996 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET M E R K E Z BANKASI KURLARI
BÜLTEN NO: 1996/239
DÖVİZ
EFEKTİF
DÖVİZ
DÖVİZİN CİNSİ
ALIŞ
SATIŞ
ALIŞ
1 A B D DOLARI
104,772
105,298
104.458
1 A L M A N MARKI
47,334
67,672
67,132
1 A V U S T R A L Y A DOLARI
83,042
83,459
81,796
1 A V U S T U R Y A ŞİLİNİ
9,581
9,629
9,533
1 BELÇİKA FRANGI
3,269
3,285
3,253
1 DANİMARKA K R O N U
17*09
17,697
17,521
1 FİN MARKKASI
22,581
22,694
22,355
1 FRANSIZ FRANGI
19,974
20,074
19,914
1 HOLLANDA FLORİNİ
40,072
60,374
59,471
1 İSPANYOL PEZETASI
793
805
773
1 İSVEÇ K R O N U
15,349
15,426
15,272
1 İSVİÇRE FRANGI
78,918
79,315
78,681
100 İTALYAN LİRETİ
»,847
6,881
6,779
1 J A P O N YENİ
916
925
895
1 KANADA DOLARI
76,897
77,283
76,128
1 K U V E Y T DİNARI
349,588
351,345
342,596
1 NORVEÇ KRONU
16,154
16,235
16,073
1 İNGİLİZ STERLİNİ
173,984
174,858
173,462
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
27,939
28,079
27,520
1 A V R U P A P A R A BİRİMİ (ECU)
130,147
130,801
1 LÛKSEMBURG FRANGI
3,129
1 İRLANDA LİRASI
166,913
1 PORTEKİZ ESKÛDOSU
637
1 YUNAN DRAHMİSİ
408
1 B U L G A R LEVASI
129
1 İRAN RİYALİ
7
1 SURİYE LİRASI
1,495
1 R O M E N LEYİ
5
1 ÜRDÜN DİNARI
118,966
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ
27,617
ÇAPRAZ K U R L A R
1 A B D DOLARI
1.5560 A L M A N MARKI
1 A B D DOLARI
1.2617 A V U S T R A L Y A DOLARI
10.9360 A V U S T U R Y A ŞİLİNİ
1 A B D DOLARI
32.0520 BELÇİKA FRANGI
1 A B D DOLARI
5.9500 DANİMARKA K R O N U
1 A B D DOLARI
4.6399 FİN MARKKASI
1 A B D DOLARI
1 A B D DOLARI
5,2455 FRANSİZ FRANGI
1.7441 HOLLANDA FLORİNİ
1 A B D DOLARI
130.74 İSPANYOL PEZETASI
1 A B D DOLARİ
6.8258 İSVEÇ KRONU
1 A B D DOLARI
1 A B D DOLARI
1.3276 İSVİÇRE FRANGI
1 A B O DOLARI
1530.33 İTALYAN LİRETİ
1 A B D ODLARI
113.83 J A P O N YENİ
1 A B D DOLARI
1.3625 KANADA DOLARI
1 A B D DOLARİ
6,4860 NORVEÇ K R O N U
1 A B D DOLARI
3.7500 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 K U V E Y T DİNARI
3.3367 A B D DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ
1.6606 A B D DOLARI
1 A V R U P A P A R A BİRİMİ (ECU)
1.2422 A B D DOLARI
BİLGİ İÇİN:
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)
1.4369 A B D DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI SDR)
151.303 TÜRK LİRASI
TÜRKİYE CUMHURİYET M E R K E Z BANKASI
İDARE MERKEZİ

EFEKTİF
SATIŞ
105,614
67,875
83,709
9,658
3,295
17.750
22,762
20,134
60,555
819
15,472
7fJ553
6,902
938
77,515
352,3??
16,284
175,383
28,163
3,326
175,197
669
428
139
13
1,605
15
137,471
31,913
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İ Ç BORÇLANMA SENET
LERİNİN T İ P VE VADELER İ T İ B A R I Y L A 1 7 - 1 2 - 1 9 9 6 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE N İ T E L İ 
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
1 - ÜZERİNDE F A İ Z KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK HAZİNE İ H A L E S İ İ L E
ALINAN DEVLET İ Ç BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET İ Ç BORÇLANMA T A H V İ L İ , B:HAZİNE BONOSU)
VADE
BUGÜNKÜ DEĞER
VADEYE KALAN
TARİHİ
TANIM
GÜN SAYISI
( 1 0 0 . 0 0 0 . - T L ÜZERİNDEN)
12-03-1997
14-05-1997
Zl-05-1997
06-08-1997
03-09-1997
30-10-1997
25-12-1996
18-12-1996
08-01-1997
22-01-1997
12-02-1997
05-03-1997
26-03-1997
05-02-1997
26-02-1997
19-03-1997
09-04-1997
07-05-1997
04-06-1997

6B
6BS
6BS
9BS
9BS
12T
4BKV
5BKV
6BKV
6BKV
6BKV
6BKV
6BKV
7BKV
7BKV
7BKV
7BKV
7BKV
8BKV

83.669
70.056
68.862
57.207
53.407
49.232
98.349
99.786
95.563
92.833
88.830
84.940
81.168
90.152
86.223
82.412
78.720
73.991
69.483

85
148
155
232
260
317
8
1
22
36
57
78
99
50
71
92
113
141
169

HALKA ARZ YÖNTEMİ İ L E SATILAN BONO VE TAHVİLLER
VADE
TARİHİ
05-02-1997

TANIM
7H

VADEYE KALAN
GÜN SAYISI
50

BUGÜNKÜ DEĞER
( İ O O . O O O . - T L ÜZERİNDEN)
90.152

2 - VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLMAYAN FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER
ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE F A İ Z KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK ALINAN
DEVLET İ Ç BORÇLANMA SENETLERİNDE VADE T A R İ H İ OLARAK LİSTEDE YER ALAN B İ R
SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR.
3 - TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞİŞKEN F A İ Z L İ DEVLET T A H V İ L L E R İ N İ N DEĞERLERİ
AŞAĞIDADIR. (BU KIYMETLER, KAMU KURUMLARININ YAPACAKLARI İHALE VE SÖZLEŞ
MELERDE VE HAZİNE'CE SATILAN M İ L L İ EMLAK BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE
NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL E D İ L İ R . )
VADE
TARİHİ
25-03-1997
25-04-1997
20-11-1997
04-12-1997
31-12-1996
01-01-1997
11-07-1997
01-01-1998
11-01-1998
01-07-1999
25-12-1996
29-12-1996

TANIM

KUPON
F A İ Z ORANI

12T-OZ
12T-OZ
12T-0
12T-0
60T-D
60T-D
60T-D
60T-D
60T-D
60T12-D
12T-0Z
12T-0Z

57.00
57.00
60.00
60.00
107.77
107.77
102.48
107.77
107.77
7.67
TEFE+6
TEFE+6

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
( 1 0 0 . 0 0 0 . - T L ÜZERİNDEN)
141.696
136.855
104.438
102.137
203.648
203.353
144.642
203.353
200.409
103.959
194.930
193.783
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 17-12-1996 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
VADE
TARİHİ
30-12-1996
01-01-1997
01-01-1997
02-01-1997
12-02-1997
15-02-1997
31-03-1997
01-05-1997
03-05-1997
06-05-1997
18-05-1997
26-05-1997
31-05-1997
05-06-1997
15-06-1997
21-06-1997
24-06-1997
03-07-1997
09-07-1997
14-07-1997
15-07-1997
28-07-1997
07-08-1997
20-08-1997
04-09-1997
25-09-1997
02-10-1997
09-10-1997
30-10-1997
06-11-1997
13-11-1997
20-11-1997
04-12-1997
25-12-1997
01-01-1998
12-02-1998
16-02-1998
11-06-1998
09-07-1998
11-07-1999
31-12-1999
01-01-2000
11-01-2000
07-04-2000
11-07-2000
31-12-2000
01-01-2001
11-01-2001
11-07-2001
07-04-2005

TANIM
12T-OZ
12T-0
12T-OZ
24T-OZ
12T-OZ
12T-OZ
12T-OZ
24T-OZ
12T-OZ
36T-0Z
36T-OZ
36T-0Z
12T-0Z
12T-OZ
36T-OZ
36T-0Z
36T-OZ
12T-OZ
12T-OZ
24T-0Z
12T-0Z
36T-0Z
12T-OZ
12T-0Z
12T-OZ
12T-OZ
12T-OZ
12T-OZ
12T-OZ
12T-OZ
12T-0Z
12T-OZ
12T-OZ
24T-0Z
60T-OZ
24T-OZ
24T-OZ
24T-0Z
24T-OZ
60T-0Z
60T-OZ
60T-OZ
60T-OZ
60T-OZ
60T-OZ
60T-OZ
60T-0Z
60T-OZ
60T-OZ
120T-OZ

KUPON
FAİZ ORANI
TEFE+6
TEFE+6
TEFE
TEFE+6
TEFE+6
TEFE
TEFE+6
TEFE+6
TEFE
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE
TEFE
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE
TEFE
TEFE
TEFE
TEFE
TEFE
TEFE
TEFE
TEFE
TEFE
TEFE
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE*1.15
TEFE
TEFE
TEFE+6
TEFE+6
TEFE
TEFE*1.15

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
( 1 0 0 . 0 0 0 . - T L ÜZERİNDEN)
193.496
192.627
182.390
192.045
170.871
161.867
153.289
140.950
135.612
139.949
137.546
135.944
130.769
130.196
132.851
132.014
131.595
127.042
129.689
129.094
128.975
127.430
123.319
121.410
119.020
114.950
113.598
112.256
108.231
106.991
105.768
104.544
102.139
194.930
192.627
170.871
169.439
133.408
129.689
129.451
200.290
192.627
186.807
152.593
126.272
182.917
192.627
186.807
126.272
152.593
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 17-12-1996 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
4 - T . C . BAŞBAKANLIK> HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ
EDİLEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ
VADE
TARİHİ
19-12-1996
02-03-1998
25-09-1999
15-11-1999
VADE
TARİHİ
03-03-1997
VADE
TARİHİ
11-02-1997
13-02-1997
VADE
TARİHİ
20-12-1996
25-12-1996
31-01-1997
17-02-1997
18-11-1999
VADE
TARİHİ
11-02-1997
VADE
TARİHİ
03-03-1997
VADE
TARİHİ
03-02-1997
05-02-1997

TANIM
6B01
36T01
36T201
36T201
TANIM
3B12
TANIM
3B13
3B13
TANIM
6B16
6B16
6B16
6B16
36T216
TANIM
3B17
TANIM
3B18
TANIM
3B45
3B45

BUGÜNKÜ DEĞER
(1 ABD DOLARI KARŞILIĞI)
108.473
107.584
106.817
105.530
BUGÜNKÜ DEĞER
(1 AVUSTURYA ŞİLİNİ KARŞILIĞI)
9.594
BUGÜNKÜ DEĞER
(1 BELÇİKA FRANGI KARŞILIĞI)
3.280
3.279
BUGÜNKÜ DEĞER
(1 ALMAN MARKI KARŞILIĞI)
68.666
68.619
68.293
»8.137
67.615
BUGÜNKÜ DEĞER
(1 FRANSIZ FRANGI KARŞILIĞI)
20.048
BUGÜNKÜ DEĞER
(1 HOLLANDA FLORİNİ KARŞILIĞI)
60.158
BUGÜNKÜ DEĞER
(1 İNGİLİZ STERLİNİ KARŞILIĞI
175.378
175.307
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 1 7 - 1 2 - 1 9 9 6 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
5 - T . C . BAŞBAKANLIK, KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ BAŞKANLIĞINCA İHRAÇ
EDİLEN GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
VADE
TARİHİ
21-02-1997
21-03-1997
19-09-1997
VADE
TARİHİ
20-12-1996
05-05-1997
09-05-1997
10-05-1997
12-05-1997
16-05-1997
18-05-1997
03-06-1997

BUGÜNKÜ DEĞER
(1 ABD DOLARI KARŞILIĞI)

TANIM
36G012
36G012
36G012
TANIM
31.5G
366
36G
36G
36G
36G
36G
36G

106.865
106.307
106.348
KUPON
FAİZ ORANI
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
( 1 0 0 . 0 0 0 . - T L ÜZERİNDEN)
139.9*9
140.149
139.348
139.148
138.747
137.946
137.546
134.524

OTOYOL SENETLERİ
VADE
TARİHİ
31-12-1996
31-01-1997
01-03-1997
31-03-1997
18-04-1997
01-05-1997
30-06-1997
31-07-1997
01-09-1997
30-09-1997
18-10-1997
01-11-1997
31-12-1997
31-01-1998
01-03-1998
31-03-1998
01-05-1998
31-07-1998
01-09-1998
30-09-1998
01-11-1998
31-01-1999
01-03-1999
31-03-1999
01-05-1999
30-09-1999
31-03-2000

TANIM
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG

BUGÜNKÜ DEĞER
(1 ABD DOLARI KARŞILIĞI)
104.493
103.883
103.318
102.741
102.397
102.150
101.027
100.456
99.874
99.352
99.031
98.782
97.723
97.168
96.651
96.120
95.574
93.989
93.438
92.941
92.396
90.864
90.381
89.884
89.373
86.912
84.037
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 17-12-1996 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
6 - T . C . BAŞBAKANLIK, ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINCA
İHRAÇ EDİLEN ÖZELLEŞTİRME TAHVİLLERİ
VADE
TARİHİ
02-02-1998
17-02-1998
16-12-1998
17-02-1999
16-10-1999
18-10-1999
01-11-1999

TANIM
360
360
S60
360
360
360
360

KUPON
FAİZ ORANI
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
(İOO.OOO.-TL ÜZERİNDEN)
174.451
169.081
197.510
169.081
112.003
111.582
108.651

7 - T . C . BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NCA İHRAÇ EDİLEN
GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
VADE
TARİHİ
24-05-1997

TANIM
24G2D

KUPON
FAİZ ORANI
91.08

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
( 1 0 0 . 0 0 0 . TL ÜZERİNDEN)
105.787

8 - YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN DEVLET İÇ BORÇLANMA
SENETLERİ NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
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İÇİNDEKİLER

Yürütme ve İdare Bölümü :
Sayfa
Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi
— Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, M i l l i Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Mehmet SAĞLAM'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

1

— Devlet Bakanı Ayfer Y I L M A Z ' a , Devlet Bakanı H. Ufuk SÖYLEMEZ'in
Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

2

Atama Kararı
— Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Ait Bir Adet Atama Karan

2

Yönetmelikler
— Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatma Sürekli Görevle Atanacak Per
sonel Hakkında Yönetmelik

3

— Türk Kooperatifçilik Kurultayı Yönetmeliği

10

— Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil
Yönetmeliğine Ekli Bölgeleri Gösteren Listeye, Yeni Kurulan İlçelerin Ek
lenmesine Dair Yönetmelik

13

— Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

14

— Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Smav Yönetmeliği

23

— Sakarya Üniversitesi Meslek Yüksekokullan Önlisans Öğretim ve Smav
Yönetmeliği

29

Tebliğler
— İşkolu Tesbit Karan (No: 1996/16)

35

— İşkolu Tesbit Kararı (No: 1996/17)

36

— Kayıt ve Tescili Yapılacak Sinema, Video ve Reklam Filmleri ile Küplerin
Çekimlerinde İstihdam Edilenlerin Sigortalılıklarının Sağlanması ile İlgili Tebliğ

37

— Amasya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Karan (No: 1996/7)

43

— Amasya İlinde Kış Döneminde Hava Kirliliğinin Önlenebilmesi İçin Uygu
lanacak Esaslarla İlgili Tebliğ

43

— Karaman İlinde Talih Oyunlan Salonlarına Türk Vatandaşlannın Girmelerinin
Yasaklanması Hakkında Tebliğ

44

İlânlar
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ

45
52
84
90

Perakende Satış Fiyatı: (KDV. dahil) 30.000,-TL.

