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YÖNETMELİKLER

İstanbul Kültür Üniversitesinden:
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesinde lisans ve ön-

lisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kültür Üniversitesinde öğrenci kabulü, ha-

zırlık sınıfları dâhil, kayıtlı öğrencilerin önlisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının
düzenlenmesi ve uygulanması, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek

için, bölüm veya program başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
b) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders

kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağla-
yan Avrupa Kredi Transfer sistemini,

c) Ara sınav: Yarıyıl içi sınavını,
ç) Bahar yarıyılı: Çift sayılı yarıyılları,
d) Ders kredisi: Bir yarıyıl içinde yapılan teorik ders veya uygulama, laboratuvar, klinik,

atölye ve benzeri çalışmayı kapsayan öğrenci iş yükünü ifade eden ölçü birimini,
e) Dil Merkezi: Üniversite bünyesinde Türkçe ve yabancı diller eğitim-öğretimini yapan

merkezi,
f) Fakülte: İstanbul Kültür Üniversitesine bağlı fakülteleri,
g) Güz yarıyılı: Tek sayılı yarıyılları,
ğ) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,
h) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yük-

sekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
ı) Katkı payı: Öğrencinin öğretim programına devam edebilmesi ve öğrencilik hakla-

rından yararlanabilmesi için ödemesi gereken ücreti,
i) Meslek yüksekokulu: İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde eğitim veren meslek

yüksekokullarını,
j) Mütevelli Heyet: İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
k) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığını,
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l) Rektörlük: İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünü,
m) Seçimlik alan dersi: Zorunlu dersler dışında, meslekle ilgili formasyonu tamamla-

yan, ilgili bölüm/program tarafından belirlenen ve öğrencinin alan içinden isteği doğrultusunda
aldığı dersi,

n) Seçimlik alan dışı ders: Zorunlu dersler dışında, genel kültür veya değişik ilgi alan-
larında, Senato tarafından belirlenen ve öğrencinin alan dışından isteği doğrultusunda aldığı
dersi,

o) Senato: İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosunu,
ö) Üniversite: İstanbul Kültür Üniversitesini,
p) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Kültür Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
r) Yüksekokul: İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde eğitim veren yüksekokulları,
s) Zorunlu alandışı ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)

bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ile Yük-
seköğretim Kurulu (YÖK) tarafından öngörülen diğer dersleri,

ş) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt ve Kabul ile İlgili Esaslar

Öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Üniversitenin öğretim programlarına kabul edilecek öğrenci konten-

janlarını, Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tespit eder ve bu kontenjanlar Rektörlük
aracılığı ile ilgili kurumlara bildirilir.

(2) Üniversitenin önlisans ve lisans eğitim-öğretim programlarına öğrenci kabulü;
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonuçlarına veya
YÖK kararlarına göre yapılır.

İlk kayıt işlemleri ve gerekli belgeler
MADDE 6 – (1) Üniversitenin herhangi bir eğitim-öğretim programına kayıt hakkı ka-

zanan öğrencilerin kayıtları şahsen veya belirledikleri vekilleri aracılığıyla Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından yapılır. Kayıt tarihleri ve kayıt için gerekli belgeler ilan edilir. Kayıt için
istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu
ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Belge-
lerinde eksiklik veya tahrifat olanlar kayıt yaptıramaz. Bu durumdaki kişiler, kayıt yaptırmış
olsalar bile kayıtları iptal edilir. Süresi içinde kayıt yaptıramayanların belgelenmiş mazeretle-
rinin kabulüne Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.

(2) Kesin kayıtlarını yaptıran öğrencilere, İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencisi olduk-
larını belirten fotoğraflı bir kimlik kartı Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından
verilir.

Yarıyıl kayıtları
MADDE 7 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretim süreleri boyunca her yarıyıl başında aka-

demik takvimde belirtilen süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Yarıyıl kayıtları sı-
rasında, öğrencinin o yarıyılda alacağı dersler belirlenir ve kaydı yapılır. Yarıyıl kaydının ya-
pılması için o yarıyıl katkı payının ödenmiş olması gerekir. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunun
kararıyla uygun görülen öğrenciler, akademik takvimdeki ders ekleme-bırakma süresinin biti-
mine kadar kayıt yaptırabilir. Öğrenci değişim programlarına katılan ve ders alma süresi içinde
değişim programı çerçevesindeki uygulamaları tamamlanmayan öğrencilerin kayıt yenileme
işlemleri Rektörlük tarafından değerlendirilir.  Kaydını yaptırmadığı yarıyıl, öğretim süresinden
sayılır. Kayıt yaptırmadığı yarıyıllarda öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz.
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Yatay-dikey geçiş yoluyla kayıt, ilk kayıt ve intibak
MADDE 8 – (1) Yatay geçişlerde kabul ve kayıt, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Prog-
ramlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(2) Dikey geçişlerde kabul ve kayıt, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Li-
sans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(3) Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı/mezun veya herhangi bir nedenle
ayrılmış olan öğrencinin; ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek Üniversitenin bir bölümü-
ne/programına yerleştirilmesi halinde, ders muafiyet talebinin öğrenci tarafından Üniversiteye
ilk kaydını takip eden on iş günü içinde yapılması gerekir. Ders muafiyet talebinde bulunması
halinde, eskiden okumuş olduğu derslerin hangilerinden muaf sayılabileceği, ilgili bölüm veya
program tarafından değerlendirilerek ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır ve öğrencinin
intibakı yapılır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilen sonuç, öğrenciye yazılı olarak bildi-
rilir. Muafiyet tanınan dersler ikinci kez alınmaz.

(4) Yukarıdaki fıkralara göre intibakı yapılmış öğrencinin başarılı sayıldığı derslerin
kredilerinin toplamının 30’a bölünmesi ile bulunan sanal yarıyıl sayısı, öğrencinin 2547 sayılı
Kanunda öngörülen azami kanuni öğretim süresinden düşülür. Bu öğrencilerin, o yarıyılda öğ-
renim gören öğrencilerin sorumlu olduğu ders planına tabi olarak, intibak ettirilen programın
kalan derslerini, kalan yarıyıl sayısı içinde başarı ile bitirmeleri gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim, Sınav ve Değerlendirme ile İlgili Esaslar

Katkı payları
MADDE 9 – (1) Programlara devam edebilmek için öğrencinin, ilgili mevzuat hüküm-

lerine göre Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğrenci katkı payını ödemesi gerekir.
Yabancı dil eğitim-öğretimi, yabancı dil seviye tespit sınavı
MADDE 10 – (1) Üniversitenin yabancı dilde veya yabancı dil destekli eğitim-öğretim

programları ile hazırlık sınıfları dâhil Türkçe eğitim yapan programlarında izlenecek yabancı
dil eğitim-öğretim esasları, Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrencilerden; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-
seköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyu-
lacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre;

a) Yabancı dil seviye tespit sınavından muaf olanlar, not ortalamalarının hesabında dik-
kate alınmamak üzere,

b) Yabancı dil seviye tespit sınavına girip başarılı olanlar, not ortalamalarının hesabında
dikkate alınmamak üzere,

c) Yabancı dil seviye tespit sınavına girip başarısız olanlar ya da muaf olmadıkları halde
yabancı dil seviye tespit sınavına girmeyenler, zorunlu yabancı dil derslerindeki başarı durum-
larına göre aldıkları not ile

bu derslerin yer aldığı yarıyıllarda, derslere ait AKTS kredilerini alırlar.
Eğitim-öğretim türleri ve modelleri
MADDE 11 – (1) Üniversitede birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim

türlerinde eğitim ve öğretim yapılabilir.
(2) Uygulanacak olan eğitim-öğretim modeli/modelleri ilgili birimin teklifi ve Senato

kararı ile belirlenir.
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Eğitim-öğretim yılı
MADDE 12 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı dönem sınavları hariç, her biri en az yetmiş

iş gününü kapsayan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Dersler, yarıyıl esasına göre düzenlenir.
(2) Uygun görülen öğretim programlarında, ikinci öğretim programları açılabilir. Bu

durumda öğretim süresi, Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde uygulanır.
(3) Açık ve uzaktan öğretim, Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.
(4) Eğitim-öğretim yılı kapsamında yaz öğretimi açılabilir ve öğrenciler bu öğretim sü-

resinde de ders alabilirler. Yaz öğretimi, Senatonun belirlediği esaslara göre düzenlenir.
(5) Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihle-

riyle ilgili hususlar, Senatonun onayladığı akademik takvimde belirtilir.
Eğitim-öğretim programları, dersler ve danışmanlık
MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretim programları; ilgili programdan mezun olabilmek için

başarı ile tamamlanması gereken teorik ders, laboratuvar, uygulama, proje, staj ve benzeri ça-
lışmalardan oluşur.

(2) Programlarda yer alacak teorik, laboratuvar, uygulama, proje, staj ve benzeri ders-
lerin saat değerleri, fakültelerde ve yüksekokullarda bölüm başkanlığınca, meslek yüksekokul-
larında ilgili okul müdürlüğünce ilgili kurullara önerilir. Program, ilgili kurulda kabul edildikten
sonra, Senatonun onayı ile kesinleşir. Bu programlarda yapılacak değişiklikler ile açılacak veya
kaldırılacak dersler hakkında aynı yöntem uygulanır.

(3) Eğitim-öğretim programında yer alan dersler; zorunlu, zorunlu alan dışı, seçimlik
alan ve seçimlik alan dışı olmak üzere gruplara ayrılır. Her öğrenci, kayıtlı bulunduğu prog-
ramdaki zorunlu dersleri ve zorunlu alan dışı dersleri almakla yükümlüdür.

(4) Seçimlik alan ve seçimlik alandışı dersler tüm öğretim planının en az % 25’lik kredi
dilimini kapsar. Bir eğitim-öğretim yılında açılacak seçimlik alan ve seçimlik alandışı dersler-
den öğrenci alacağı dersleri, kendi ilgi alanı ve isteği doğrultusunda, akademik danışmanının
yardımıyla belirler.

(5) Her yarıyıl başında öğrencinin alabileceği dersler ile bunlarda yapılabilecek deği-
şiklikler, bu Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurularak,  akademik danışmanının reh-
berliğinde ilgili bölüm/program başkanının onayı ile kesinleşir. Ancak, gerekli hallerde, ilgili
yönetim kurulunun kararı istenir.

(6) İlgili kurul tarafından belirlenen koşullar dâhilinde alınabilen derse, koşullu ders
denir. Koşullu dersler, bölüm/program başkanlığınca ilgili kurula önerilir, bu kurulun ve Se-
natonun onayından sonra kesinleşir.

(7) Zorunlu alan dışı dersler ve gerektiğinde diğer dersler Senato kararı ile uzaktan öğ-
retim yoluyla da verilebilir.

(8) Akademik danışmanlar kayıt süresi içerisindeki haftalık programlar ile odalarında
bulunacakları saatleri ilan ederler. Programı uygulayamayacak olması durumunda ilgili
bölüm/program başkanı bu danışman yerine kayıt süresince bir akademik danışman görevlen-
dirir ve ilgili öğrencilere duyurur.

Ders yükü, ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme
MADDE 14 – (1) Her yarıyıl için ilgili eğitim-öğretim programında gösterilen derslerin

AKTS kredi saatleri toplamı, o yarıyılın normal ders yüküdür. Öğrencinin alabileceği dersler,
bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesine göre belirlenir. Ancak öğrenci ilk iki yarıyılın normal
ders yükünü almak zorundadır. Bu ders yüklerinden çekilemez/bırakamaz ve fazla ders yükü
alamazlar.
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(2) Mezuniyetine 17 AKTS’den daha az kredisi kalmış olan öğrenciler hariç, herhangi
bir yarıyılda bir öğrencinin kredi saat yükü, 17 AKTS’den az olamaz. Normal ders yükünden
fazla kredi almak isteyen öğrencilerin durumu, ilgili kurul kararları çerçevesinde, akademik
danışmanın önerisi ile ilgili bölüm/program başkanı tarafından bu Yönetmeliğin 19 uncu mad-
desine göre değerlendirilir.

(3) Öğrenciler; ders yükü ile ilgili kısıtlamalar saklı kalmak koşulu ile ve akademik
takvimde belirtilen süreler içinde, kendi istekleri ve akademik danışmanlarının önerisi ve bö-
lüm/program başkanının onayı ile yarıyıl kayıtları sırasında aldıkları derslerden bazılarını bı-
rakabilir ve/veya yeni dersler alabilir.

(4) Öğrenci; yarıyıl başından itibaren, derslerin bitiminden en geç dört hafta önce, da-
nışmanının önerisi ve bölüm/program başkanının onayı ile her yarıyıl en çok bir dersten çeki-
lebilir.

Ders ve uygulamalara devam
MADDE 15 – (1) Öğrenciler; ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının

ve Dil Merkezinin belirlediği esaslar doğrultusunda derslere, laboratuvar, uygulama ve projelere
devam etmek, yarıyıl içinde her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer
çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı ta-
rafından izlenir. Ancak, ara sınav tarihlerini kapsayan raporları kabul edilenler hakkında, bu
Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 16 – (1) Öğrencilere, bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav, bir yarıyıl

sonu sınavı ve yarıyıl sonu bütünleme sınavı uygulanır. Öğretim elemanı, uygun gördüğü tak-
dirde ödev, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Her yarıyıl
sonunda öğrencilere başarı notu verilirken, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ya da yarıyıl sonu
bütünleme sınavı sonuçları, yarıyıl içi çalışmaları ve derse devamları göz önünde tutulur. Ağır-
lıkların belirlenmesinde ilgili öğretim elemanı yetkilidir. Öğretim elemanı, yarıyıl başında de-
ğerlendirme ölçütlerini öğrencilere duyurur ve ilgili bölüm/program başkanlığına bilgi verir.
Dersle ilgili tüm evrak, yarıyıl sonunda bölüm/program başkanlığına teslim edilir.

(2) Proje ve laboratuvar dersleri gibi niteliği gereği sınav gerektirmediği ilgili yönetim
kurulu tarafından onaylanan dersler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(3) Yarıyıl sonu bütünleme sınavına; mezuniyet koşulunu yerine getirmiş olanlar hariç,
başarısız, şartlı başarılı ve not yükseltmek isteyen öğrenciler katılabilir.

Başarı notları ve ilgili simgeler
MADDE 17 – (1) Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından

ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:
a) Notlar Katsayı

A 4.0
A- 3.7
B+   3.3
B 3.0
B-   2.7
C+   2.3
C   2.0
C-   1.7
D+  1.3
D 1.0
D-   0.7
F   0.0
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b) Ayrıca, aşağıdaki harf notlarından;
1) P: Ders devam ediyor,
2) R: Tekrar,
3) E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik,
4) T: Transfer,
5) V: Dersten çekilmiş,
6) M: Muaf
olarak tanımlanır.
(2) Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi

başarmış sayılır.
(3) Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sa-

yılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız
sayılır.

(4) Herhangi bir dersten F notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır.
(5) Bir dersin yarıyıl sonu ve yarıyıl sonu bütünleme sınavına giremeyen öğrenciye F

notu verilir.
(6) Yarıyıl sonu sınavlarına girdiği halde, yarıyıl içi çalışmalarında eksiklikleri olan öğ-

renciye E notu verilir. Öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on gün içinde
eksiklikleri tamamlamak zorundadır. Bu sürenin uzatılmasına, öğrencinin başvurusu ve ilgili
öğretim elemanının onayı ile ilgili bölüm/program başkanı karar verir ve durumu Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına bildirir. Bu süre içinde gerekli çalışmaları tamamlayan öğrenciye başarı
notu verilir, tamamlayamayan öğrencinin notu ise F’ye dönüşür.

(7) V simgesi, dersten çekilen öğrenciye verilir.
(8) R simgesi, tekrar edilen dersler için kullanılır.
(9) Bir yarıyıldan daha fazla süren derslerden, bir sonraki yarıyılda devam edecek olan-

lara P simgesi; içinde bulunulan yarıyılda tamamlanmış olanlara başarı notlarından biri verilir.
(10) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış

oldukları derslerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere ve yabancı
dil seviye tespit sınavından muaf olanlara T simgesi verilir. Üniversitenin yabancı dil seviye
tespit sınavından başarılı olan öğrencilere M simgesi verilir.

(11) Diğer sistemlerdeki notların İstanbul Kültür Üniversitesi not sistemine dönüşüm
esasları Senato tarafından belirlenir.

Notların açıklanması
MADDE 18 – (1) Başarı notları, Üniversite otomasyon sisteminin öğretim üyelerinin

erişimine açık olduğu süre içinde verilerek kesinleşir ve her yarıyıl sonunda ilgili bölüm/prog-
ram başkanı veya Dil Merkezi Müdürü tarafından, akademik takvimde belirtilen tarihe kadar,
ilgili dekanlık, yüksekokul müdürlüğü veya Rektörlüğe topluca teslim edilir. İlgili dekanlık,
yüksekokul müdürlüğü veya Rektörlük sonuçları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir.

(2) Başarı notları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir. Her yarıyıl so-
nunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, her öğrenci için, Üniversite içi kullanıma yönelik yarıyıl
sonu not çizelgesi hazırlar.

(3) Notlarda bir değerlendirme hatası olup olmadığının belirlenmesini isteyen öğrenci,
notların ilân edilmesinden itibaren üç iş günü içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı
başvuruda bulunabilir. Başvurular, ilgili bölüm/program/başkanlığı, Dil Merkezi Müdürlüğü
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tarafından kurulan ve en az üç öğretim üyesi/öğretim görevlisi/okutmandan oluşan bir komis-
yonca, en geç yedi iş günü içinde değerlendirilir. Sonuç, dekanlık, meslek yüksekokulu mü-
dürlüğü veya Rektörlük kanalıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(4) Başarı notlarında herhangi bir hata olması halinde, ilgili öğretim elemanının hatayı
gerekçeli bir yazıyla öğrencinin kayıtlı olduğu dekanlık ya da müdürlüğe en geç ilgili yarıyılın
yarıyıl sonu bütünleme sınav tarihlerine kadar bildirmesi gerekir. Sonuç, ilgili dekanlık ya da
müdürlük tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

Not ortalamaları ve öğrencilerin başarı durumlarının izlenmesi
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, tamamladıkları yarıyılda almış ol-

dukları derslere ait başarı notları kullanılarak hesap edilen yarıyıl not ortalaması (YNO) ve ka-
yıtlı oldukları eğitim-öğretim programında almış oldukları tüm derslere ait başarı notları kul-
lanılarak hesap edilen genel not ortalaması (GNO) ile izlenir.

(2) YNO, öğrencinin o yarıyıl izlediği derslerin her birinden aldığı başarı notlarına kar-
şılık gelen katsayılar ile derslerin AKTS değerlerinin çarpılmasıyla bulunan sayıların toplamı-
nın, aynı derslerin AKTS değerleri toplamına bölünmesi ile elde edilir. GNO ise, öğrencinin
kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programına başlamasından itibaren aldığı derslerin tümü göz
önüne alınarak aynı yöntemle hesaplanır. YNO ve GNO, virgülden sonra iki hane yürütülerek
hesap edilir.

(3) Not ortalamalarının hesabında, A’dan F’ye kadar olan notlar hesaba katılır. T, P, E,
V ve M notları/simgeleri hesaba katılmaz. GNO’nun hesaplanmasında, tekrar edilen derslerde
alınan en yüksek not dikkate alınır.

(4) Herhangi bir yarıyıl sonunda, GNO’ları 2.00 ve daha yüksek olan öğrenciler başarılı
öğrenci sayılır.

(5) Herhangi bir akademik yıl sonundaki GNO’ları 3.00-3.49 olan öğrenciler onur öğ-
rencisi, GNO’ları 3.50 ve daha yüksek olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak kabul edi-
lirler.

(6) GNO’ları 2.50-2.99 arasında olan öğrenciler en çok 8 AKTS, 3.00’dan yukarı olan
öğrenciler en çok 14 AKTS kredilik fazla ders alabilirler. Bu öğrencilere ancak, bir üst yarıyı-
lından ders verilebilir.

(7) Herhangi bir yarıyıl sonunda GNO’ları 2.00’dan düşük olan öğrenciler, sınamalı
öğrenci sayılırlar. Bu öğrencilere, içinde bulundukları yarıyılın normal ders yükünden fazla
ders yükü verilmez. Ancak, önlisans ve lisans program sürelerinin son iki yarıyılında olan öğ-
rencilere, bölüm/program başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile fazla ders
yükü verilebilir.

(8) Bir akademik yıl sonunda, GNO’su 2.00’dan düşük olan öğrencilerden, YNO’su iki
yarıyıl üst üste 2.00’dan düşük olan öğrenciler, yarıyıl tekrarı durumuna girerler. Bu öğrenciler,
son iki yarıyılda C’nin altında not aldıkları dersleri, açıldıkları ilk yarıyılda tekrarlamak zo-
rundadırlar. Bu dersleri bırakamaz ve bu derslerden çekilemezler. Bu durumdaki öğrenciler
için, en az ders yüküne ilişkin hükümler uygulanır.  Bu öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri
en fazla ders yükü ise, tekrarladıkları yarıyılın ders programında yer alan ders yüküdür.

(9) Yarıyıl tekrarı durumunda olan ve tekrar ettikleri yarıyılda aldıkları tüm derslerden
YNO’su veya GNO’sunu 2.00 ve daha üzerine çıkaran öğrenciler, yarıyıl tekrarı durumundan
çıkarlar.

(10) Her akademik yıl başında yarıyıl tekrarı durumu, yaz öğretimi sonundaki genel
not ortalamalarına göre belirlenir.
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(11) Bir öğrencinin yaz öğretiminde açılan bir dersi başka bir yükseköğretim kurumun-
dan alması, ilgili bölüm/program başkanının iznine tabidir.

Ders tekrarı
MADDE 20 – (1) Öğrenciler; F ve V notu/simgesi aldıkları dersleri, açıldıkları ilk ya-

rıyılda tekrarlamak zorundadırlar.
(2) Başarı sağlanamayan veya V simgesi alınan seçimlik ders yerine, programda yer

alan başka bir seçimlik ders alınabilir.
(3) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, ders yükü ile ilgili hü-

kümler saklı kalmak koşulu ile daha önceki yarıyıllarda C-, D+, D ve D- notu aldıkları dersleri
tekrarlayabilirler. Mezun olma koşullarını gerçekleştiren öğrenciler, bu haktan yararlanamazlar.

(4) Tekrar edilen dersler, akademik kayıtlarda R simgesi ile gösterilir. GNO’nun he-
saplanmasında, tekrarlanan derslerde alınan en yüksek not geçerlidir.

Öğretim süresi
MADDE 21 – (1) Üniversitede önlisans eğitim-öğretim programlarının normal süresi

dört, lisans eğitim-öğretim programlarının normal süresi sekiz yarıyıldır. Yabancı dil hazırlık
sınıfları bu sürelere dâhil değildir.

(2) Üniversitede, önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenim-
lerini tamamlamak için tanınan azami süreler, iki yıllık önlisans için dört yıl, dört yıllık lisans
için yedi yıldır. Ancak, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa
ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırma-
dığına bakılmaksızın önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi
yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı
veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.
Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer hak-
lardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Bu durumda ödenmesi gereken ücretler, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi ile
Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(4) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere, 18/3/1989
tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya
Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibak-
ları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre önlisans diploması verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mezuniyet Koşulları, Diplomalar, Disiplin İşlemleri, Kayıt Sildirme,

Kayıt Dondurma, Kayıt Açtırma ve Mazeretler

Mezuniyet koşulları, diplomalar
MADDE 22 – (1) Kayıtlı oldukları önlisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının

tüm gereklerini yerine getiren, GNO’su 2.00 veya daha yüksek olmak koşulu ile önlisans için
en az 120, lisans için en az 240 AKTS kredisine sahip olan öğrenciler, mezuniyet koşullarını
sağlamış sayılırlar. Bunlardan;

a) Mezuniyet koşullarını, kayıtlı oldukları fakülte ve bölümlerde yerine getiren öğren-
cilere, bitirdikleri eğitim-öğretim programının özelliklerini belirten bir lisans diploması verilir.

b) Mezuniyet koşullarını, kayıtlı oldukları meslek yüksekokulu programlarında yerine
getiren öğrencilere, bitirdikleri eğitim-öğretim programının özelliklerini belirten bir önlisans
diploması verilir.
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c) Diploma hazırlanana kadar bir defaya mahsus olmak üzere ve daha sonra diploma
ile değiştirilmek üzere öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Üniversiteden mezun olanlara; GNO’larını, devam ettikleri bölüm ya da programda
aldıkları ders, proje, laboratuvar, bitirme projesi, staj, atölyeler ve bunlardan sağladıkları ba-
şarıyı gösteren bir öğrenim belgesi verilir. Bunun dışında ek olarak, Senato kararları çerçeve-
sinde, öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca, bilgisayar, yabancı dil veya meslekle ilgili diğer
formasyon tamamlayıcı alanlarda ulaştıkları aşamayı belirten belgeler de verilebilir.

(3) GNO’su 3.00-3.49 aralığında olan mezunlara, onur başarı belgesi; GNO’su 3.50 ve
üstü mezunlara, yüksek onur başarı belgesi, diplomaları ile birlikte verilir.

Disiplin
MADDE 23 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
leri çerçevesinde yürütülür. Disiplin cezası nedeniyle üniversiteden uzaklaştırılan öğrenciler,
bu süre içinde öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler.

Kayıt sildirme
MADDE 24 – (1) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığına başvururlar. İlgili yönetim kurulu kararı ile kayıt sildirme işlemi tamamlanır. İlgili
dekanlık veya meslek yüksekokulu müdürlüğü, öğrencinin kaydının silindiğini Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına bildirir. Bu öğrencilerin kayıt yaptırdıkları döneme isabet eden katkı payı
iade edilmez. Ancak, istemeleri halinde, kendilerine öğrenim durumlarını gösteren bir belgeyle
birlikte kayıt sırasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ettiği diplomaları ve diğer bel-
geleri verilir.

Kayıt dondurma ve kayıt açtırma
MADDE 25 – (1) Öğrenciler, kayıt dondurma ve kayıt açtırma başvurularını, Öğrenci

İşleri Daire Başkanlığına yaparlar. Bu başvurular, ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağ-
lanır. Yarıyıl sonu sınavları başladıktan sonra kayıt dondurma işlemi yapılmaz.

(2) Öğrencilerin bir seferde iki yarıyıl, tüm öğrenim sürelerinde toplam dört yarıyıl
kayıt dondurma hakkı vardır. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise bir seferde
tüm kayıt dondurma hakkı kullanılabilir. Bu süreler, öğrenim süreleri dışında tutulur. Ancak
öğrenci, kaydını dondurduğu süre içinde yapılan sınavlara giremez, girdiği takdirde aldığı not
geçersiz sayılır.

(3) Kaydı dondurulan öğrenciler, bu süre içinde izinli sayılırlar.
(4) Kayıt dondurma durumunda, katkı payına ilişkin usul ve esaslar, Mütevelli Heyet

tarafından belirlenir.
(5) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde

dondurulabilir:
a) Öğrencinin, bir sağlık kurumundan alacağı sağlık raporuyla belgelenmiş, sağlıkla il-

gili mazeretinin olması,
b) Mahallin en büyük mülkî amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelenmiş olması

şartıyla, doğal âfetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması,
c) Öğrencinin, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alın-

ması,
ç) Öğrencinin, yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini beyan etmesi,
d) Yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası alan öğrenciler

dışında, öğrencinin tutukluluk ve mahkûmiyet hâli,
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e) İlgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen ekonomik, ailevi ve benzeri
nedenlerin ortaya çıkması.

(6) Kayıtları dondurulmuş öğrenciler, sürenin bitiminde yarıyıl kayıtlarını yenileyerek
öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Sağlık nedeni ile kayıtlarını dondurmuş olan
öğrenciler, süresinden önce kayıt açtırmak isterlerse, sağlık durumlarının düzeldiğini sağlık
raporu ile belgelendirmek zorundadırlar.

(7) İki yarıyıl kayıt dondurmuş olan öğrenciler, kayıtlarının dondurulmuş olduğu ilk
yarıyılın sonunda, öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde, kayıt açtırabilirler.

(8) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Üniversiteye girişte verdiği belgeler geri ve-
rilmez.

Mazeretler
MADDE 26 – (1) Haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerden, sağlık raporu alan öğ-

rencilerin rapor süresinin bitimini izleyen üç işgünü içinde; sağlık sorunları dışında mazereti
olan öğrencilerin ise mazeretin meydana geldiği tarihten sonraki üç işgünü içinde mazeretlerine
ilişkin belgelerini ilgili bölüm/program başkanlığına teslim etmeleri gerekir. İlgili bölüm/prog-
ram başkanlığı, ara sınavlar ile ilgili mazeretlerini karara bağlayarak, gerekirse mazeret sınavını
yapar veya öğrenciye eksik olan çalışmalarını tamamlama hakkı verir. Mazereti kabul edilen
öğrenci, mazeretli olduğu süre içinde yapılan sınavlara giremez, girdiği takdirde aldığı not ge-
çersiz sayılır.

(2) Tek bir sınav gününü kapsayan sağlık raporları kabul edilmez.
(3) Kayıt dondurma dışında, öğrencilerin mazeretleri, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli

nedenlerin varlığı halinde dikkate alınabilir:
a) Bir sağlık kurumundan alınan ve Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Baş-

kanlığının bilgisinde olan sağlık raporu veya yazılı belge,
b) Vefat ve defin tarihleri ile akrabalığın belgelenmesi kaydıyla, bir yakınının vefatı

halinde,
c) Belgelenmesi kaydıyla Üniversitedeki derslerin sınav saatlerinin çakışması, ÖSYM

tarafından yapılan sınavlar, toplumsal olaylar, kazalar ve doğal âfetler,
ç) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle as-

kere alınması,
d) Burs, staj gibi imkânların doğması veya Üniversite tarafından görevlendirilmesi gibi

nedenlerle öğrencinin Üniversite dışında bulunması,
e) Öğrencinin tutukluluk hali,
f) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilebilecek diğer hallerin ortaya çık-

ması.
(4) Mazeret sınavına giremeyen öğrencilere bir daha mazeret sınavı yapılmaz.
(5) Kayıt dondurma dışında haklı ve geçerli nedenlerle izinli sayılan, tutukluluğu ta-

kipsizlik veya beraat kararı ile sona eren veya sağlık raporu alan öğrenciler, raporlu veya izinli
geçen süreler için katkı payı öderler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Engelli öğrenciler
MADDE 27 – (1) İlgili yönetim kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu engelli öğren-

cilerin eğitim-öğretim, sınavlar ve Üniversite içindeki ulaşımı konusunda imkanları sağlar ve
önlemleri alır.
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Tebligat
MADDE 28 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

ya da daha sonra öğrencilik işlemlerinde beyan ettiği posta adresine taahhütlü olarak yapılmak,
her bir öğrencinin Üniversite tarafından verilen e-posta adresine gönderilmek veya ilgili
fakültede/müdürlükte/yüksekokulda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır. Ancak;

a) Öğrenci, Üniversite tarafından verilen e-posta adresini aktif durumda tutmak, sürekli
e-postalarını takip etmek, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adresi değiştiği takdirde yeni
adresini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirmek zorundadır.

b) Öğrencinin takip etmemesi nedeniyle Üniversite tarafından verilen e-posta adresinin
aktif olmaması durumunda e-postanın gönderildiği, yanlış veya eksik adres beyan edilmiş ad-
rese yapılmış tebligatlar da tebliğ edilmiş sayılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 29 – (1) 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2011-2012 eğitim-öğretim yılından önce Üniversitede kayıtlı

olan öğrencilere bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hü-
kümleri uygulanır. Ancak, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında
öğretim gören öğrenciler ile kayıt dondurup 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ilk kez eğitime
başlayan öğrencilere bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından geçerli

olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden:

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/1/2010 tarihli ve 27476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TOBB
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinin adı “TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Avrasya Çalışmaları Uygulama
ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında, 2 nci maddesinin
birinci fıkrasında ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)  bendinde yer alan “Araştırmaları”
ibaresi “Çalışmaları” olarak değiştirilmiştir.  

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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2012 KASIM GÜNSÜZLERİ       HARUN 
1200-2 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

Kuruluşu : 7 Ekim 1920 5 Kasım 2012 
PAZARTESİ Sayı : 28458 

İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

Antalya 5. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2011/553 
Karar No : 2012/189 
Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama 

suçundan sanık Mahkememizin 09/03/2012 tarih ve 2011/553 esas 2012/189 sayılı kararı ile sanık 
GAMZE GEYLANİ'nin 5237 sayılı TCK.nun 245/1. 43/1,62/1,52/2,52/4, maddeleri gereğince 
3 YIL 1 AY HAPİS VE 2.500.TL ADLİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup tüm 
araştırmalara rağmen sanık GAMZE GEYLANİ'ye gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, yapılan 
adres araştırmasından da tebligata yarar açık adres tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla; 

7201 Sayılı Yasanın 28 ve29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı 
yasanın 31. maddesi gereğince ilanen yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 
sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği taktirde 
kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 8606 

—— • —— 
Nazilli 2. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2008/92 
Karar No : 2012/76 
Davacı : K.H. 
Katılan : SEVCİHAN ÇİLENGİR 
Katılan : AHMET ÇİLENGER 
Sanık : AYDIN SARI-İlhan ile Nevriye'den olma, 25/04/1972 İstanbul d.lu, Ordu ili 

Kumru ilçesi, Kadıncık mah. Nüfusuna kayıtlı 28856207008 T.C. Kimlik 
nolu 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememize açılan kamu davasında yapılan 
yargılaması sonunda; 

Sanık AYDIN SARI'nın suçundan 5237 Sayılı TCK.nun 116/4 maddesi uyarınca 1 yıl 
hapis ve 5237 sayılı TCK.nun 53/l-a,b,d,e maddesindeki hakları hapis cezasının infazı 
tamamlanıncaya kadar , 53/1-c maddesindeki hakkı şartla tahliye tarihine kadar kullanmasından 
yoksun bırakılmasına, yine sanık hakkında 5237 Sayılı TCK.nun 58/6 ve 7.maddeleri uyarınca 
sanık hakkında hükmolunan cezanın mükerirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın 
infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına ve toplam 144,17 TL yargılama 
giderinin sanık Aydın Sarı'dan tahsiline ilişkin karar verildiği, verilen bu kararın tüm aramalara 
rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden; 

7201 sayılı tebligat kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince sanığın yokluğunda verilen 
kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasına ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış 
sayılmasına karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 8498 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SİGORTA YAPTIRILACAKTIR 
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 
1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı kadrosunda bulunan uçucular, paraşütçüler ve 

uçuşla ilgili personel ile Ankara ve İzmir’de bulunan paraşüt kulelerinden atlayış yapan kişilerin, 
THK tarafından düzenlenen kurslara katılan öğrencilerin ve THK adına yarışmalara katılan 
sporcuların ferdi kaza ve özel güvenlik personeli için özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk, 
THK envanterinde bulunan; muhtelif cins ve miktardaki hava araçlarının; tekne (60 hava aracının 
gövde savaş risk sigortası dahil), koltuk (mali mesuliyet) ve 3 ncü şahıslara karşı mali mesuliyet, 
uçak hangarları, simülatör cihazları ve taşınmaz malların niteliklerine göre DASK, yangın 
(deprem, fırtına, dahili su, hava taşıtı çarpması, kötü niyetli hareketler, kar ağırlığı klozları dahil), 
kara araçlarının zorunlu trafik ve kasko sigortalarının 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere  
1 (Bir) yıl süreyle yaptırılması işi 05 Aralık 2012 Çarşamba günü saat: 14.00’da kapalı teklif alma 
usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, 05 Aralık 
2012 Çarşamba günü saat: 14.00’a kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı 
No: 33 Opera/ANKARA) Genel Evrak Kısmına teslim edecektir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.-TL (İkiyüzelli) karşılığında Türk Hava Kurumu 
Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim 
Müdürlüğünden temin edebilirler.  

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
Bilgi Tel: (0 312) 310 48 40/263-268-274 8646/1-1 

—— • —— 
PLASTİK KOVA VE POLİPROPİLEN DIŞ AMBALAJ KUTUSU SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 
Müdürlüğünden:  

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 
Müdürlüğü ihtiyacı için 5000 adet 42 litrelik (25 Kg. kapasiteli) kova+kapak+çember ile 5000 
adet 42 litrelik kovaların dış ambalajında kullanılacak copolymer polipropilen dış ambalaj kutusu 
kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi Afyonkarahisar İli Bolvadin İlçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 
100,-TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 
IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontunun 0272 612 5667 
numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 
0272 612 6662 / 316 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 
İhale tarihi 12.11.2012 Pazartesi günü Saat 14.00 olup; İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı 
zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  
Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 
 8586/1-1 
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214.553 KG ST. 52-3 KALİTE LAMA AÇIK İHALE USULÜ İLE  

İHALE EDİLEREK SATIN ALINACAKTIR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası  : 2012/157480 

1 - İdarenin 

a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

YATAĞAN/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191    FAX: 0252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi  : ticaret@yatagants.gov.tr 

d) İhale dökümanının  

    görülebileceği internet adresi : www.yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 214.553 Kg. St. 52-3 kalite lama alımı 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarı  

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 60 Takvim Günüdür.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası  

b) Tarihi ve saati : 26.11.2012 saat 14.00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: 

TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02. İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına 

şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı 

bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli 

bir şekilde gönderilecektir. ) 

5 - Teklifler, 26.11.2012 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 8570/1-1 
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YG- AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE ENERJİ NAKİL HATTI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Sinop-Boyabat Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Sinop-Boyabat Organize Sanayi Bölgesine 
ait, YG- AG elektrik şebekesi ve enerji nakil hattı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların 
her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma 
usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Hükümet Konağı Kat : 4 Boyabat/SİNOP 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Sinop-Boyabat OSB YG-AG elektrik şebekesi ve ENH 

yapım işi 
b) Yapılacağı yer : Boyabat/SİNOP  
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 

5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
d) İşin süresi : 30/10/2013 tarihine kadar tamamlanacaktır.  
e) Keşif Bedeli 
    (2012 TEDAŞ B.F. ile) : 3.630.000.-TL 
f) Geçici Teminatı :    254.100.-TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

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

b) Tarihi ve saati : 20/11/2012 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 
yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 
sunulması gerekmektedir 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi 
veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 
hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 
ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 
Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu oda 
Söğütözü-ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan 
teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasında veya Sinop -Boyabat 
Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Hükümet Konağı Kat: 4 
Boyabat/SİNOP adreslerinde görülebilir veya 350.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 
826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 8620/2-2 
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YG- AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE GEÇİCİ ENERJİ NAKİL HATTI (ENH) 
İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Tunceli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Tunceli Organize Sanayi Bölgesine ait, YG- 
AG elektrik şebekesi ve geçici enerji nakil hattı (ENH) yapım işi, birim fiyat esası ve birim 
fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf 
teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Atatürk Mah. Hükümet Binası Kat: 3 TUNCELİ 
2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : OSB alanına ait YG-AG elektrik şebekesi ve geçici 

ENH yapım işi 
b) Yapılacağı yer : Tunceli 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

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

d) İşin süresi : 31/07/2013 tarihine kadar tamamlanacaktır.  
e) Keşif Bedeli  
    (2012 Tedaş B.F. ile) : 1.610.000.-TL 
f) Geçici Teminatı : 112.700.-TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

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

b) Tarihi ve saati : 21/11/2012 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 
yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 
sunulması gerekmektedir 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi 
veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 
hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 
ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 
Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu oda 
Söğütözü-ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle 
ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasında veya Tunceli 
Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Atatürk Mah. Hükümet Binası Kat : 3 
TUNCELİ adreslerinde görülebilir veya 350.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu 
odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 8650/2-2 
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MTA SELEN ARAŞTIRMA BOTUNUN ANA MAKİNELERİ VE SEVK SİSTEMLERİNİN 
TEDARİKİ, ÇALIŞIR HALE GETİRİLMESİ İŞLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
MTA Selen Araştırma Botunun Ana Makineleri ve Sevk Sistemlerinin Tedariki, Çalışır 

Hale Getirilmesi İşleri alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2012/159366 
1 - İdarenin 
a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar 

Bulvarı No: 139     06800 Çankaya/Ankara 
b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 55 - 0312 285 42 70 
c) Elektronik posta adresi  : mikihale@mta.gov.tr  

 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı,  
  MTA Selen Araştırma Botunun Ana Makineleri ve Sevk 

Sistemlerinin Tedariki, Çalışır Hale Getirilmesi İşleri 
b) Teslim yeri/yerleri : MTA İstanbul Deniz Araştırmaları Kamp Şefliği 

(İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi 
Kampüsü/Tuzla veya İstanbul Tersane Komutanlığı/ 
Pendik içerisinde) 

c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama 
talimatı tebliğinden itibaren; 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Uzaktan Algılama 

Koordinatörlüğü Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 23.11.2012 - 10.30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 
mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2. İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 
İstekliler teklif ettikleri ana makinelere ilişkin teknik özellikleri gösterir broşür, katalog, 

v.b. bilgi ve belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır. İhale sonunda ise, ana makinelere ilişkin 
işletme ve bakım/onarım kitapçıkları ile yedek parça kataloglarını İdareye teslim edecektir. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 
sunulması yeterlidir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 
işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 8580/1-1 
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SUNUCU, HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ VE OMURGA ANAHTARI 
SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı ihtiyacı, 2 adet Sunucu ve 2 adet Harici Depolama Ünitesi ihtiyaç sahibi kuruluşça 
hazırlanan teknik şartnamesine ve Kuruluşça istenilen IBM, DELL ve HP markalarından birine ve 
1 adet Omurga Anahtarı teknik şartnamesine ve Kuruluşça istenilen HP ve CISCO markalarından 
birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, 
açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 
zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini 
belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 13.11.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve 
istenilen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 
tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, 2 adet Sunucu ve 2 adet 
Harici Depolama Ünitesi için ayrı, 1 adet Omurga Anahtarı için ayrı olmak üzere kısmi teklif 
verilebilecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MİCROSOFT KURUMSAL LİSANS 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı olan muhtelif cins ve 

miktar microsoft kurumsal lisans Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve markasına uygun 

olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

 a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler,14.11.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve 

markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile 

ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8669/1-1 



Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2012 – Sayı : 28458 

 

4.000 ADET KİŞİSEL BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı 

ihtiyacı, 4.000 adet Kişisel Bilgisayar ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, 
idari şartnameye ilave edilecek kodlandırma hükümlerine ve Kuruluşça istenilen DELL, 
LENOVO, HP, CASPER ve EXPER markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 
alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

 a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartnamesi, idari şartnameye ilave edilecek kodlandırma hükümleri, Ofis Ticari 
şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari 
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler 
bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 13.11.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, 
idari şartnameye ilave edilecek kodlandırma hükümlerine ve Kuruluşça istenilen DELL, 
LENOVO, HP, CASPER ve EXPER markalarından birine uygun olarak uygunluğunun 
belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir 
tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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AKTİF AĞ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan Aktif Ağ Cihazları, teknik 

şartnamesine ve Kuruluşça istenilen marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini 

belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 12.11.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve 

Kuruluşça istenilen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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25 ADET TİP-1 VE 60 ADET TİP-2 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 25 adet Tip-1 ve 60 

adet Tip-2 dizüstü bilgisayar kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Kuruluşça istenilen 

LENOVO, HP ve DELL marka ve modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, Ofisimiz Ticari Şartnamesine eklenmesi istenilen idari hususlar ile Ofis 

Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler,15.11.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve 

Kuruluşça istenilen LENOVO, HP ve DELL marka ve modellerine uygunluğunun belirlenmesini 

müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir 

tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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MÜBADELE İLANI 
Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden: 
Ekonomik ömrünü doldurmuş toplam 12 (Oniki) kalem hurda malzeme, 4645 Sayılı 

Kanunun 4. maddesi uyarınca çıkarılan 22.10.2008 tarih ve 27032 Sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 38. maddesi kapsamında 1 Adet 2012 model, 2.0lt tdi 
180 PS (motor hacmi olan 4 silindir otomatik vites, 8+1 koltuk kapasiteli, direksiyondan 
kumandalı cd ve mp3 çalarlı, alüminyum alaşım jant, abs, asr, edl, bas, ebc, arp, ebd, fbs, prefill, 
yağmurda fren desteği özellikli, otomatik sağ kayar kapılı, 2 adet 12 volt elektrik girişi, ön ve arka 
sis farları, sürücü ve yolcu hava yastıkları olan, yol bilgisayarı, hız sabitleyici olan, sürücü ve 
yolcu bölümüne üfleyebilen klimatronik klimalı ) VIP özellikli minibüs tipi araç, 1 Adet 2012 
model, 2.2 LT (4 silindir motor hacmi olan, 350 ED 155 ps gücünde, tek kabin, 4 silindir, 6 ileri 
vites, 80lt yakıt depolu, arka çift teker, abs+ebd+esp, klimalı, direksiyondan kumandalı radyo/cd 
çalar, 2 adet 12 volt elektrik soketi, uzaktan kumandalı merkezi kilit, sürücü hava yastığı olan) 
kasasız kamyonet, 32 Adet rengi idare tarafından belirlenecek (180*80*75 ‘lik masa, etejer en az 
100*60*75 ölçülerinde, masa perdesi 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı, perde üzerine 
dekoratif metal takılı, masa tablası 30 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup kenarları 2 mm 
darbe önleyici pvc bant ile kaplanmış, masa ayakları metal olacaktır.) amir masası ve 135 Adet 
rengi idare tarafından belirlenecek (en az 160*85*75 ölçülerinde, etejer 80*50*75 en az 
ölçülerinde, masa perdesi 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı, masa tablası 18mm yonga 
levha üzeri melamin kaplı olup, kenarları 2 mm darbe önleyici pvc bant ile kaplanacak, masa 
ayakları metal olacak) memur masası ile mübadele edilecektir. 

1 - İdarenin 
a) Adresi : Ankara İl Emniyet Müdürlüğü-İkmal Şube Müdürlüğü 

Konya Yolu Üzeri 06330 İskitler-ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 303 64 46 - Fax: 0 312 384 08 51 
c) Elektronik posta adresi  : ikmalsb@ankara.pol.tr  
2 - Mübadele konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mübadele ile ilgili şartnamede belirtilen ekonomik 

ömrünü doldurmuş, hurda durumundaki toplam 12 (Oniki) 
kalem malzemenin mübadelesi yapılacaktır.  

b) Teslim Etme  : Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Ulaştırma Şube Müdürlüğü 
Araç Sevk Büro Amirliği Sahası, Bağdat Caddesi No: 120 
Ostim-ANKARA 

c) Teslim Alma yeri : Ankara İl Emniyet Müdürlüğü-Ulaştırma Şube Müdürlüğü 
İstanbul Yolu Üzeri 06330 İskitler-ANKARA  

d) Teslim Etme Tarihi  : Mübadele karşılığı alınacak olan taşıt ve malzemeler, 
mübadele kararının tebliğinden itibaren (15) takvim günü 
içinde teslim edilecektir. 

e) Teslim Alma Tarihi : Mübadelesi yapılan taşıtlar mübadele karşılığı olan 
hurdaların teslim edildiği günü izleyen (30) takvim günü 
içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim 
alınması zorunludur.  

3 - Mübadelenin 
a) Yapılacağı yer : Ankara İl Emniyet Müdürlüğü - İkmal Şube Müdürlüğü 

İhale Salonu-Konya Yolu Üzeri 06330 İskitler-ANKARA 
b) Tarihi ve saati : 16.11.2012 günü Saat: 10.30 
4 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:  
Açık teklif vermek suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler; 
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a) Teklif Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli 
b) Geçici Teminat Mektubu, 
c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir 

belge, 
d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, 

tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri,  
e) Mahkemeden alınmış Adli Sicil Kaydı,  
f) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya 

benzeri) ibraz edeceklerdir. 
5 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm isteklilere açıktır.  
6 - Mübadele dokümanı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü-İkmal Şube Müdürlüğü Satın 

Alma Büro Amirliği Konya Yolu Üzeri 06330 İskitler-ANKARA adresinde görülebilir ve Ankara 
Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ödenecek 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 
Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, 16.11.2012 günü Saat: 10:30’a kadar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü-İkmal 
Şube Müdürlüğü İhale Salonu - Konya Yolu Üzeri 06330 İskitler-ANKARA adresine 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak 
belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir. 

9 - İstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin %3’ü oranında geçici teminat 
vereceklerdir. 

10 - Sözleşme süresinde Müdürlüğümüze teslim edilecek malların teslim edilmemesi 
halinde sözleşme yapılacaktır. 

11 - Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ihale dosyasını satın aldıktan sonra ve ilan 
tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 08:30 ile 16:30 saatleri 
arasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Ulaştırma Şube Müdürlüğü Araç Sevk Büro Amirliği 
sahası Bağdat Caddesi No: 120 Ostim-ANKARA adresinde görülebilir. 

12 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 8639/1-1 
—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 
ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 5.338,54 TL ile en çok 74.340,00 TL arasında değişen; 
13.11.2012 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 533,85 TL, en 
çok 7.434,00 TL arasında olup, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Römork ve B.Oto’dan oluşan 15 adet araç; 
açık artırma suretiyle, Liman Mahallesi Liman İçi Toplantı ve Konferans Salonu adresindeki ihale 
salonunda 14/11/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz 
konusu ihale hakkında daha ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr 
internet adreslerimiz ile (0) (362) (445 00 68) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı 
Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 8651/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂN 
Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığından: 

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 
I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: 
- Sınavı Açan Birim : Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 
- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı : Vergi Müfettiş Yardımcısı, 400 adet. 
- KPSS Puan Türleri ve Taban Puan : KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin 

herhangi birinden 80 ve üzeri puan alanlar. 
- KPSS Puanının Geçerlilik Yılı : 9 - 10 Temmuz 2011 ve 7 - 8 Temmuz 2012 tarihli 

Kamu Personel Seçme Sınavları 
- Yazılı ve Sözlü Sınav Esası : Giriş Sınavı önce klasik usulde yazılı, sonra da sözlü 

olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler. 
II - SINAV TARİHİ VE YERİ: 
- Giriş Sınavının yazılı bölümü 15 - 16 Aralık 2012 (Cumartesi ve Pazar günleri) tarihlerinde 

Ankara ve İstanbul'da sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde yapılacaktır. 
- Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın 

yapılacağı adres ve sınav saatleri; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı 
(www.maliye.gov.tr) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (www.vdk.gov.tr) internet sayfalarında 
yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi 
düzenlenmeyecektir. 

- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü 
sınav tarihi, yeri ve saati (www.maliye.gov.tr) ve (www.vdk.gov.tr) internet sayfalarında ayrıca 
ilan edilecektir. 

III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI: 
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz 

olmak. 
- Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak. 
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültelerinden veya Endüstri Mühendisliği ile İşletme Mühendisliği 
Bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki 
öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak. 

- Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla bir kez 
katılmış olmak. 

- Başvuruyu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda 
belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak. 

9 -10 Temmuz 2011 ve 7 -8 Temmuz 2012 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarının 
KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almak 
kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 2000 aday arasında 
bulunmak. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması 
halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır. 
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- Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli 

olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak. 
- Yapılacak soruşturma sonucunda Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri 

haiz bulunduğu anlaşılmış olmak. 
IV - SINAV BAŞVURUSU: 
- Başvurular 12 Kasım 2012 Pazartesi günü başlayıp 30 Kasım 2012 Cuma günü sona 

erecektir. 
- Adaylar Giriş Sınavına Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının internet sayfasındaki 

Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Başvuru Formunun doldurulmasına 

ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer almaktadır. 
- Adayların doldurmuş oldukları Başvuru Formunun bilgisayar çıktısını imzalayarak 

kendi el yazılarıyla hazırladıkları özgeçmişleriyle birlikte en geç yazılı sınav saatinden önce 

sınava girecekleri salonun görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları 
geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır. 

- Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı, 30 Kasım 2012 Cuma 

günü mesai saati sonuna kadar (Saat:17:30) Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına ulaşmayan 
başvurular dikkate alınmayacağından adayların başvurularını son güne bırakmamaları 
gerekmektedir. 

V - SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI: 
- Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır. Sınavda, 

adayların mali, hukuki, iktisadi olayları değerlendirmelerini, tartışmalarını, yorumlamalarını ve 

sorunlara çözüm yolları önermelerini sağlayacak sorulara da yer verilebilir. Sınav konuları 
aşağıdaki gibidir: 

- MALİYE: Maliye teorisi ve maliye politikası, Vergi teorisi ve Türk vergi sistemi, Kamu 

maliyesi 
- İKTİSAT: Mikro ve makro iktisat, İktisadi düşünceler tarihi, Para teorisi ve politikası, 

Türkiye ekonomisi, Uluslararası iktisat ve iktisadi kuruluşlar 

- HUKUK: Anayasa hukuku, İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı, Ceza hukuku 
ve ceza muhakemeleri usulünün genel esasları, Medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku 
hariç), Borçlar hukuku, Ticaret hukuku (Deniz ticareti ve sigorta hukuku hariç) 

- MUHASEBE: Genel muhasebe, Şirketler muhasebesi, Maliyet muhasebesi, Mali 
tablolar analizi  

VI - DEĞERLENDİRME: 

- Giriş Sınavı notları, yazılı ve sözlü sınav notlarından meydana gelir. Tam not, her bir 
yazılı sınav grubu ile sözlü sınav için ayrı ayrı olmak üzere 100'dür. 

- Giriş Sınavında başarılı olmak için: 

a) Yazılı sınav gruplarının her birinden alınan notların 50'den, notlar ortalamasının da 
65'den aşağı olmaması gerekir. 
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b) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan 

başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son 
sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan 65 ve üzerinde 

puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 
c) Sözlü sınavda başarılı olmak için sözlü sınav puanının 65'den az olmaması gerekir. 
- Giriş Sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav 

puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. 
- Adayların başarı derecesi tespit edilirken, Giriş Sınavı puanının eşit olması halinde, 

yazılı sınav puanı yüksek olan adaya; yazılı sınav puanının da eşit olması halinde KPSS puanı 

yüksek olan adaya öncelik tanınır. 
- Giriş sınavından 65 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının 

dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ: 
- Giriş Sınavında başarılı olan adaylar ile başarı sırasına göre en başarılı %20’nin ad ve 

soyadları ile aday numaralarının yer aldığı listeler Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve 

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının (www.vdk.gov.tr) internet sitelerinde yayımlanmak suretiyle 
ilan edilecektir. Sınavda başarılı olan adaylara sonuç, yazılı olarak bildirilecektir. 

- En başarılı %20’nin tespitinde ondalık kısım üste tamamlanır. 

- Sınav sonuçlarına, duyuruların yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 7 gün 
içerisinde, gerekçeleri belirtilmek kaydıyla ve yazılı olarak, itiraz edilebilir. İtirazlar Vergi 
Denetim Kurulu Başkanlığına yapılır. Sınav Kurulu tarafından incelenir ve on iş günü içerisinde 

karara bağlanıp, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 
VIII - DİĞER HUSUSLAR: 
- Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik 

numarası olan fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracaktır.  
- Sözlü sınav öncesi adaylardan, bir örneği onaylanarak alınmak üzere diploma veya 

mezuniyet belgesinin aslı ve gerekmesi halinde denklik belgesi ile başvuru formunda yer alan 

beyanların doğrulanmasına ilişkin belgeler istenir. 
- Vergi Müfettişliği Mesleği ve Giriş Sınavı ile başvurularla ilgili ayrıntılı bilgiler 

(www.vdk.gov.tr) adresinden temin edilebilir. 

-Adaylar, sınav notlarını (www.vdk.gov.tr) adresinden öğrenebileceklerdir. 
- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulur.  
- Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında 

başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi 

bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler. 
İlan olunur. 8645/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Avrupa Birliği Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

— İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliği

— TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlân

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 
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