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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/570

1 – Bu kararnamede kimlikleri yazılı iki Hava Subayının hizalarında belirtilen görevlere

atanması, 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.
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   Recep Tayyip ERDOĞAN                            İsmet YILMAZ

                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı
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Daire Başkanlığı Üye, ANKARA
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YÖNETMELİKLER

Bayburt Üniversitesinden:
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesi Gıda Tarım ve Hay-

vancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetimine ve ça-
lışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bayburt Üniversitesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları ve görevlerine iliş-
kin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Bayburt Üniversitesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
b) Müdür: Bayburt Üniversitesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma

Merkezi Müdürünü,
c) Rektör: Bayburt Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Bayburt Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Bayburt Üniversitesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Tarımsal araştırma ve üretimde teknolojiyi takip etmek.
b) Bölgesel problemler için çözüm üretmek ve uygulamaya aktarmak.
c) Tarımsal üretimde strateji üretmek ve piyasayı yönlendirmeye yönelik araştırma ve

eğitim çalışmaları yapmak.
ç) Tarımsal üretimde kullanılan materyallerde kalite ve standardizasyon denetimleri ya-

pabilecek alt yapıyı oluşturmak.
d) Çiftlik ölçeğinden bölgesel ölçeklere kadar etüt, planlama ve danışmanlık hizmetleri

yapmak.
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Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Tarım topraklarının kullanım planlamasını yapmak ve verimlilik düzeylerini belirlemek.

b) Bitkisel ve hayvansal üretimde mekanizasyon, toprak işleme ve toprak muhafazası

konularında araştırma ve uygulamalar yapmak.

c) Yeni anaç ve çeşitlerle ilgili teknolojileri izlemek ve bunların adaptasyon çalışmala-

rını yapmak.

ç) Canlı materyallerde ıslah çalışmaları yapmak ve uygun materyalleri çoğaltarak üre-

ticilere ve kurumlara ulaştırmak.

d) Çeşit, ilaç ve gübre denemeleri yapmak, tescil ve uygunluk raporları hazırlamak.

e) Tarımı yapılan ürünlerde hastalık ve zararlıların teşhisini yapmak ve tedavi önermek.

f) Tarımsal girdilerin kalite ve standart kontrollerini yapmak ve uygunluk raporları ha-

zırlamak.

g) Gıda ve yemlerde fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik testler yapmak ve raporlan-

dırmak.

ğ) Tarımsal ürünlerde kimyasal kalıntı analizleri yapmak ve raporlandırmak.

h) Sulama, drenaj ve diğer arazi ıslahı plan ve projeleri hazırlamak.

ı) Her türlü tarımsal konuda danışmanlık hizmeti vermek.

i) Çiftlik düzeyinde ekonomik analizler ve optimizasyon çalışmaları yapmak ve öneriler

geliştirmek.

j) Teknik personel, öğrenci ve çiftçiler için eğitim programları düzenlemek.

k) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği imkânlarını geliştirmek, yayınlar yap-

mak, veri bankası ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl

süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden

sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin tam zamanlı

öğretim elemanları arasından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rek-

törün onayına sunar. Müdür yardımcıları Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan ka-

tılabilir. Müdürün katılamadığı toplantılara, görevlendireceği Müdür yardımcısı katılır. Müdü-

rün görevde bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde

yardımcılarının da görevi sona erer.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkezi

yönetmek.

c) Üniversitenin imkanlarının uyumlu ve ekonomik biçimde koordinasyonunu ve faa-

liyetlerinin yıllık plan ve programlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

ç) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Merkez personelinin idaresini ve etkin çalışmasını sağlamak.

e) Üniversitedeki eğitim, araştırma ve uygulamalar sırasında yapılan harcamalar ile

elde edilen ürün miktarının kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

f) Rektör ve Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından

Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı ile birlikte beş kişiden oluşur. Yönetim

Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi

biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi ta-

mamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulunda toplantı nisabı, üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. Ka-

rarlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporları ve programlarını inceleyerek

Rektörün onayına sunmak.

b) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak.

c) Merkezin gelişme planını hazırlamak.

ç) Yıllık gelişme planlarını, bununla ilgili yatırımları düzenlemek ve yatırım öncelik-

lerini belirlemek.

d) Merkez personelinin planlamasını yapmak ve personel ihtiyacını belirlemek.

e) Merkezin daha etkin çalışması için gerekli önlemleri almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bayburt Üniversitesinden:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin yönetimi ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bayburt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve bu organların görev-

lerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (BÜSEM): Bayburt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

b) Müdür: Bayburt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Mü-

dürünü,

c) Rektör: Üniversite Rektörünü,

ç) Üniversite: Bayburt Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Bayburt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı

tüm alanlarda, akademik programlar dışında verilecek eğitim programlarını düzenleyerek bu

programlar aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile olan iş-

birliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.
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Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda; kamu, özel sektör ve uluslararası ku-

ruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları, planlar, ulusal ve uluslararası

düzeyde kurslar, sempozyumlar, seminerler, konferanslar ve benzeri faaliyetleri düzenler ve

koordine eder.

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Sosyal bilim dallarının tam zamanlı öğretim

üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür

tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması ha-

linde görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere

Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak

görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Yönetim Kurulu toplan-

tılarına oy hakkı olmadan katılabilir. Müdürün katılamadığı toplantılara, görevlendireceği Mü-

dür yardımcısı katılır. Müdürün görevde bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Mü-

dürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

b) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

c) Her faaliyet yılı sonunda, Merkez faaliyetlerini kapsayan yıllık faaliyet raporunu dü-

zenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından

Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı ile birlikte beş kişiden oluşur. Yönetim

Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi

biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi ta-

mamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulunda toplantı nisabı, üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. Ka-

rarlar salt çoğunlukla alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek ve bir sonraki döneme ait

çalışma programını düzenlemek.

b) Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesine

ilişkin işlemleri yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Bayburt Üniversitesinden:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bayburt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Bayburt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Bayburt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Mü-

dürünü,

c) Rektör: Bayburt Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Bayburt Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Bayburt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:

a) Üniversitede bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan ön

lisans, lisans, lisansüstü dahil tüm eğitim-öğretim programı ve faaliyetleri kapsamındaki plan,

program ve uygulamaları yürütmek.

b) Yükseköğretimin zaman ve mekân sınırlılığını gidererek yeni öğrenci kitlelerine ya-

yılmasını sağlamak.

c) Yükseköğretimde üretilen bilgiyi zaman ve mekândan bağımsız tüm ilgililere ulaş-

tırmak.

ç) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânları ile eğitim-öğretimin ba-

şarısını artırmak.

d) Üniversitedeki akademik birimler arasında etkileşimi ve yardımlaşmayı desteklemek.

e) Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlar arasında etki-

leşim ve yardımlaşmaya katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilgi-iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim şeklinde yapılan ön lisans,

lisans ve lisansüstü programlar ile ders, kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetlerde bu-

lunmak.

b) Senato kararları çerçevesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyet-

lerine ilişkin esasları düzenlemek.
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c) Uzaktan eğitimde internet, diğer veri iletişim ağları, radyo, televizyon, telefon ve

posta gibi iletişim araçları ve basım, ses (audio), görüntü (video), bilgisayar (elektronik ortam)

ve teknolojinin sunduğu gereçleri kullanmak ve bununla ilgili program ve yazılımlar geliştirmek.

ç) Kursları, seminerleri, konferanslar ve benzerlerini, dersleri ve programları belirlemek,

kredilendirmek, sertifika, katılım belgesi, ders geçme belgesi ve benzerlerini vermek.

d) Kurs, seminer, konferans, ders ve programlara kayıt, kabul, sınav, başarı ve ders geç-

me ve benzeri işlemleri düzenlemek ve sunmak.

e) Kurs, seminer, konferans, ders ve benzeri gibi öğretim faaliyetlerinde görev alacak

öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

f) Uygun ve etkin uzaktan eğitim teknolojileri, sunum teknikleri, istemde alım teknikleri

konusunda planlama ve uygulamalar yapmak.

g) Kurs, seminer, konferans, ders ve program örgütlenmesinin yeterliliği, sunucu/is-

temci altyapı örgütlenmesi, iletişim/etkileşim planlama ve uygulamalarını yapmak, öğrenci

destek hizmetleri, ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.

ğ) Kamu ve özel kuruluşlar ile kişilere uzaktan eğitim yoluyla verilecek yaşam boyu

eğitim ve derslerin Merkez ile birlikte projelendirilmesini ve yürütülmesini sağlamak.

h) Uzaktan eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca ka-

rarlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl

süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirile-

bilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendili-

ğinden sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin tam

zamanlı öğretim elemanları arasından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üze-

re Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olma-

dan katılabilir. Müdürün katılamadığı toplantılara, görevlendireceği Müdür yardımcısı katılır.

Müdürün görevde bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdi-

ğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.
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b) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak.

c) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve Üniversite bünyesin-

deki diğer birimler ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan program ve faaliyetlere ilişkin

koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

e) Her yılın sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma prog-

ramını Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Rektörlüğe her yılın sonunda Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek.

g) Her türlü uzaktan öğretim programı öğrencileri ve öğretim elemanları için teknik ve

akademik desteğin verilmesini sağlamak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından

Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı ile birlikte beş kişiden oluşur. Yönetim

Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi

biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi ta-

mamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulunda toplantı nisabı, üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. Ka-

rarlar salt çoğunlukla alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile

ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini konularında Müdürün ha-

zırladığı önerileri değerlendirmek.

c) Uzaktan eğitim programları ile bu programlar sonunda verilecek katılım belgeleri,

sertifika, ders geçme belgesi ve benzerlerine ilişkin esasları düzenlemek.

ç) Müdürün her yılın sonunda hazırlayacağı faaliyet raporu ile çalışma planını incele-

mek ve karara bağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 10 – (1) Merkez tarafından gerçekleştirilecek sınavlar ve değerlendirilmesi;

4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt Üniversitesi Ön Lisans

ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
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Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından

görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınıf geçme esasına göre eğitim-öğretim yapacağı Üniversitelerarası Kurulca kabul

edilen birimler ve Senato tarafından yıl esasına göre eğitim öğretim yapmasına karar verilen

birimler dışında, Üniversitede eğitim-öğretim, dönem esasına göre düzenlenir. Ancak, ilgili

kurullar derslerin hangi dönem veya dönemlerde açılacağına karar verebilir. Bir eğitim-öğretim

yılı en az iki dönemden oluşur. Bir dönem, dönem sonu sınavlarını da kapsamak üzere en az

onyedi haftadır. Bu süre, ilgili birimin teklifi ve Senatonun kararıyla artırılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(8) Birinci sınıf öğrencileri ile genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler üst

dönemlerden ders alamazlar. Genel not ortalaması 2.00’ın üstünde olan ve alttan dersi olmayan

öğrencilerle alttan dersi olduğu halde genel not ortalaması 2.50’nin üstünde olan öğrenciler en

fazla iki üst dönemden olmak kaydıyla, her dönemde azami ders yükünü dolduracak ölçüde

ders alabilirler. Genel not ortalaması 1.00-1.99 arasında olan öğrenciler, azami ders yükünün

en fazla %75’i kadar ders alabilirler. Genel not ortalaması 1.00’ın altında olan öğrenciler ise,
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azami ders yükünün en fazla %50’si kadar ders alabilirler. Sınıf geçme sistemi uygulayan bi-

rimlerle Senato kararı ile yıl esasına göre eğitim öğretim yapmasına karar verilen birimler, bu

maddenin kendi birimlerinde uygulanıp uygulanmayacağını, uygulanacaksa uygulama şeklini

ilgili kurul kararı ile belirtmek zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(g) Bütünleme sınavlarından sonra devamını almış olmak kaydıyla dönemine bakıl-

maksızın mezun olabilmek için ders hükmünde olmayan bitirme ödevi, bitirme tezi, staj ve ha-

zırlık sınıfı hariç tek dersi kalan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavında ara

sınav notu dikkate alınmaz. Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, sadece tek ders

sınav notuna göre belirlenir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür. 

—— • ——
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze

Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, yüksek lisans tezinin

ciltlenmiş üç nüshası ile tezin tümünü kapsayan iki adet CD’yi ve bir adet tez veri girişi ve ya-

yımlama izin formunu sınav tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde enstitü müdürlüğüne

teslim eder. İki ay içinde tezini teslim etmeyen öğrenci, tezi reddedilen öğrenci gibi işlem görür.

Öğrenciye ilgili enstitü müdürü ile Rektörün imzalarını taşıyan bir yüksek lisans diploması ve-

rilir. Bu diplomaya öğrencinin mezun olduğu enstitü anabilim/bilim dalı programının onay-

lanmış adı yazılır. Diplomanın şekli ve kapsamı Senato tarafından belirlenir. İstek üzerine dip-

loma hazırlanıncaya kadar öğrenciye ilgili enstitü müdürünün imzasını taşıyan geçici bir me-

zuniyet belgesi verilebilir.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/6/2012 28324

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/3/2013 28577
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci ve yedinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doktora yeterlik sınavları; güz yarıyılı için Ocak/Şubat, bahar yarıyılı için Hazi-

ran/Temmuz ayları içinde yapılır. Güz yarıyılında yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenciler

Aralık ayının ilk iki haftası içinde, bahar yarıyılında yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenciler

ise Mayıs ayının ilk iki haftası içinde yeterlik sınavına giriş başvurularını yapmak zorundadır.

Danışman, anabilim dalı ve enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilecek geçerli bir mazereti

olmayanların bu tarihten sonraki başvuruları geçerli sayılmaz. Aynı dönem ders ve/veya semi-

ner almış olan öğrencilerin başvuruları uygulamaya konulur, ancak bu öğrenciler aldıkları ders

ve/veya seminerden başarılı olduklarını belgeledikleri takdirde yeterlik sınavına girebilir. Genel

not ortalaması en az BB, 3.00 olan öğrenciler yeterlik sınavına en erken üçüncü yarıyılın so-

nunda girebilirler.”

“(7) Yeterlik jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrenciden almak zorunda olduğu top-

lam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartı ile fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğ-

renci bu dersleri başarmadan tez önerisinde bulunamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Haziran/Temmuz ayında doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci takip eden

ilk Ocak/Şubat ayında, Ocak/Şubat ayında doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci ise

takip eden ilk Haziran/Temmuz ayında danışmanının denetiminde yapacağı araştırmanın kaynak

taramasını, amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi

önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan

en az onbeş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır.”

“(5) Haziran/Temmuz ayı içinde tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komi-

tesi, önerinin kabul edildiği tarihi takip eden ilk Ocak/Şubat ayı içinde; Ocak/Şubat ayı içinde

tez önerisi kabul edilen öğrenci için ise önerinin kabul edildiği tarihi takip eden ilk

Haziran/Temmuz ayı içinde öğrencinin tezindeki gelişmeleri izlemek üzere toplanır. Bu top-

lantılar daha sonra birbirini takip eden her Ocak/Şubat ve Haziran/Temmuz ayı içinde tekrar-

lanır. Uzmanlık alanı dersinden başarısız not alan bir öğrenci için tez izleme komitesi toplan-

maz. Tez izleme komitesi sadece uzmanlık alanı dersinden gelişmekte notu alan bir öğrenci

için toplanır. Komitece tezi incelenecek öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce tez izleme

komitesi üyelerine yazılı bir rapor sunar. Erasmus uluslararası öğrenci değişim programı ile

yurtdışına giden öğrenci bu raporu dönüş tarihinden itibaren bir ay içerisinde sunar. Bu raporda

o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yarıyıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı

belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak
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belirlenir. Tez izleme komitesi kararını bildiren bir tutanak, iki nüsha halinde ilgili enstitü ana-

bilim dalı başkanlığınca tez izleme komitesi toplantısını izleyen üç gün içinde enstitü müdür-

lüğüne bir üst yazı ile teslim edilir. Tez izleme komitesi tarafından üst üste üç kez başarısız

bulunan öğrenci yeniden tez önerisi savunmasına girer. Bu durumda öğrenci veya danışmanı

danışman değişikliği talebinde bulunabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Tez savunmasında başarılı olan bir öğrenci doktora tezinin ciltlenmiş üç nüshası

ile tezin tümünü kapsayan iki adet CD’yi, bir adet tez veri girişi ve yayımlama izin formunu

tez savunmasına girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde enstitüye teslim eder. Tezi Senatoca

belirlenen esaslara uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. İki ay içinde

tezini teslim etmeyen öğrenci tezi reddedilen öğrenci gibi işlem görür.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü

yürütür.

—— • ——
İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/1/2013 tarihli ve 28536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Eko-

nomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü mad-

desinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fık-

rasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

“b) NA (Devamsız) notu, derse devam yükümlülüklerini sağlamayan ve/veya ders uy-

gulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmeyen ve/veya dönem içinde yapılan sınavların hiç-

birine katılmadığı için dönem sonu sınavına girme hakkını kaybeden öğrencilere dersi veren

öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Not ortalamaları hesabında NA notunun katsayısı

0,00 (sıfır) olarak işlem görür.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/10/2011 28082

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 8/12/2012 28491
2- 13/2/2013 28558
3- 11/7/2013 28704
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“e) NI (not ortalamasına katılmayan notu), öğrencinin kayıtlı olduğu program veya

programların not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir.

Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir.

Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı olduğu programın derslerine sayılmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Not Ortalaması, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS kredisi

ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan ders puanları toplamının, bu derslerin

toplam AKTS kredisine bölünmesi ile tespit edilir. Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler

için yapılırsa dönem not ortalaması, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa genel

not ortalaması elde edilir. Elde edilen ortalamalarda, virgülden sonraki ilk iki hane kullanılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 26 ncı maddenin ikinci fıkrası 2013-2014 öğretim yılı güz

döneminden itibaren ilk kez birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için uygulanır. Bunun dışındaki

öğrencilerin not ortalaması İEÜ/yerel kredisine göre hesaplanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/8/2012 tarihli ve 28389 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci

fıkrasına aşağıdaki (ö) bendi eklenmiştir.

“ö) Seçmeli ders: Öğrencinin alan içinden veya dışından isteği doğrultusunda aldığı

dersleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim süresi altı yıldır. Tıp doktorluğu düzeyinde

yapılan eğitim-öğretim aşağıdaki dört aşamadan oluşur:

a) Normal yapı ve fonksiyon aşaması; her biri bir eğitim-öğretim yılını kapsayan birinci

ve ikinci dönem olmak üzere iki dönemden oluşur.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

22/1/2013 28536
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b) Fizyopatoloji, hastalık ve toplum sağlığı aşaması; bir eğitim-öğretim yılını kapsayan

üçüncü dönemden oluşur.

c) Staj dönemi; klinik, poliklinik gibi uygulamalı alanları ve laboratuvar çalışmalarını

içine alan ve her biri bir eğitim-öğretim yılını kapsayan dördüncü ve beşinci dönem olmak

üzere iki dönemden oluşur.

ç) İntörnlük aşaması; klinik, poliklinik ve laboratuar uygulamalarını içine alan, teorik

ve pratik eğitimin yapıldığı on iki aylık bir süreyi kapsayan altıncı dönemden oluşur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

“ç) Seçmeli derslere devam diğer derslerde olduğu gibidir.”

“d) Devamın denetimi Dekanlıkça uygun görülen bir yöntemle yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “stajlar”

ibaresi “stajlar, seçmeli dersler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Öğrenci seçmeli dersleri öğretim planında yer alan sayıda ve derslerin yer aldığı

yarıyıllarda almak ve başarmakla yükümlüdür. Seçmeli derslerde ders geçme esası uygulanır

ve bir üst döneme geçmede bu derslerin başarısı göz önünde bulundurulmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Seçmeli ders

EK MADDE 1 – (1) Seçmeli dersler her yılın başında eğitim komisyonunca düzenle-

nerek Fakülte Kurulunun onayından sonra ilan edilir. Bu dersler meslekle ilgili formasyonu

tamamlayan konulardan oluşabileceği gibi, profesyonel bireysel gelişime katkı sağlayacak ge-

nel kültür ya da değişik ilgi alanlarından konuları da içerebilir. Dönem koordinatörleri, her bir

yarıyıl için öğrencilerin seçmeli ders dağılımlarını başvuru dilekçelerinde belirttikleri tercihleri

göz önünde bulundurarak tespit ve ilan eder.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/8/2012 28389

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/9/2012 28417
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

28 Ağustos 2013 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 28749 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Hakimliğinden: 

 HASDAL/İSTANBUL 

Esas No : 2013/218 

Karar No : 2013/1 

İhmal suretiyle görevi kötüye kullanmak suçundan şüpheli Fedai ve Gülsem Oğ.1984 D.lu 

Afyonkarahisar-Sinanpaşa-Tınaztepe-Saray Mah. Nfs. Kyt.lı Hakan ZORLU hakkında 3'üncü 

Kor. K.lığı As. Sav.lığının 14.01.2013 gün ve 2013/218 esas 2013/1 karar sayılı kararıyla; 

Şüphelinin 6.Mot.P.A.1.Mot.P.Tb.2.Mot.P.Bl.K.lığında görevli iken 12.11.2012 tarihinde 

terhis olacak olması nedeniyle yapılan devir-teslimde zimmetinde olan 35 adet self servis tepsisini 

teslim edemediği, bu nedenle hakkında soruşturma dosyası düzenlendiği, ancak askeri 

Savcılığımızca yapılan soruşturma sırasında 12.12.2012 tarihinde 2.Mot.P.BI.K.Iığının hurda eski 

malzemelerinin tasnifi sırasında 1.Mot.P.Tk.K.lığına ait 35 adet self servis tepsisinin 

bulunduğunun bildirildiği, bu nedenle soruşturma konusu suçun konusuz kaldığı anlaşıldığından, 

oluşmayan müsnet suçtan şüpheli hakkında 353 S.K.nun 107 ve CMK.nun 172 nci maddeleri 

gereğince KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI verilmiştir. 

Şüpheli Hakan ZORLU'nun adreslerinden yapılan aramaya binaen bulunamadığından, 

7201 sayılı kanunun 28-29 maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6780 

—— • —— 
2. Kor. K.lığı As. Mahkemesinden: 

Esas Sayısı : 2013/1320 

Karar Sayısı : 2013/46 

Karar Günü : 20.02.2013 

ÖZET: Sanık Necati ve Dilber Oğlu, 1978 D.lu, Balıkesir, Havran, Yeni Mh. Nf. Kyt.lı 

Cemali TURGAY'ın 21.01.1999-24.02.2005 ve 02.05.2005-14.01.2008 tarihleri arasında işlemiş 

olduğu firar suçlarından eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-a ve T.C.K.nun 62'nci maddeleri 

uyarınca neticeten ayrı ayrı 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, CMK'nın 231'inci maddesi 

uyarınca hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar sanığın adresinde 

bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 

28'inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra 

tebliğin yapılmış sayılacağı, temyiz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği 

taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur. 

 6949 
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

Esas No : 2013/488 

Karar No : 2013/111 

Karar Tarihi : 30.04.2013 

Suç Tarihi : 15.04.2001, 14.05.2001, 29.07.2001-04.05.2003 

Suç : İzin Tecavüzü (iki kez) 

Sevk Maddesi : As.C.K.nun 66/1-b ve 73 maddeleri 

Sanık Kimliği : Arif ŞİRANUN, (T.C.No.26402092948) İsmet ve Naciye oğlu, 

05.06.1967 Susuz doğumlu, Kars Susuz Yolboyu Köyü nüfusuna 

kayıtlı. Terhisinde; Cennet Çeşme Yurtoğlu Mah.3947 Sk. No.18/3 

Konak İzmir adresinde ikamet eder. 

HÜKÜM ÖZETİ: İzin Tecavüzü (iki kez) suçundan sanık Arif ŞİRANUN hakkında 

mahkememizce As.C.K.nun 66/1-b 73 maddeleri uyarınca takdiren beş ay hapis cezası ile 

cezalandırılmasına, sanığın cezasından 5237 Sayılı TCK.nun 62, 52/4 ve 63 maddeleri gereğince 

sanık hakkında NETİCETEN BEŞ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

TCK.nun 50/1-a ve 52/2. Maddeleri gereğince beher gün karşılığı 20.00 TL. hesabıyla paraya 

çevrilerek NETİCETEN (6000 TL. ALTI BİN TÜRK LİRASI ADLİ PARA CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINI, sanığın yokluğunda verilen bu kararı, sanığı tüm aramalara rağmen, 

sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri 

gereğince hükmün Resmi Gazete’de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra sanığa tebliğ 

edilmiş sayılacağı, iş bu karara karşı 353 Sayılı Kanunun 209. Maddesi uyarınca sanığa tebliğ 

tarihinden itibaren 7 gün içerisinde adli ve Askeri Mahkemelere doğrudan veya PTT marifetiyle, 

bir dilekçe ile başvurmak suretiyle temyiz yoluna gidebileceği hakkının olduğu ilanen tebliğ 

olunur. 7048/2 

————— 
Esas No : 2013/288 

Karar No : 2013/100 

Karar Tarihi : 24.04.2013 

Suç Tarihi : 30.08.2009-11.02.2011 

Suç : Vazife ve Memuriyete Gitmemek 

Sevk Maddesi : As.C.K.nun 65/2- ve 66/1 -b maddesi 

Sanık Kimliği : Cem GÜL, (T.C.No.48277314826) Cantürk ve Neslihan oğlu, 

11.09.1984 doğumlu, İzmir Buca İnkılap Mahallesi nüfusuna kayıtlı. 

Terhisinde; Tınaztepe Mah. Başçavuş Sk.No.52/2 Çankaya Ankara 

adresinde ikamet eder. 

HÜKÜM ÖZETİ: Vazife ve Memuriyete Gitmemek suçundan sanık Cem GÜL hakkında 

mahkememizce As.C.K.nun 66/1-b ve 65/2 maddeleri uyarınca takdiren bir yıl hapis cezası ile 

cezalandırılmasına, sanığın cezasından 5237 Sayılı TCK.nun 62, 231, 231/8 maddeleri gereğince 

sanık hakkında NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Ceza 

Mahkemesi Kanununun 231/5 ve 6'ncı maddesi uyarınca yukarıda tayin edilen HÜKMÜN 

AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, sanığın yokluğunda verilen bu kararı, sanığı 

tüm aramalara rağmen, sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. Ve 

müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazet’ede ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün 

sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, iş bu karara karşı 353 Sayılı Kanunun 209. Maddesi 

uyarınca sanığa tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde adli ve Askeri Mahkemelere doğrudan 

veya PTT marifetiyle, bir dilekçe ile başvurmak suretiyle temyiz yoluna gidebileceği hakkının 

olduğu ilanen tebliğ olunur. 7048/1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

OTOMATİK NUMUNE BÖLÜCÜ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

2 adet otomatik numune bölücü cihazı alımı ve işletme ambarımıza teslimi işi açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

İKN : 2013/115666 

1 - İdarenin 

a) Adresi : P.K.9 17400-ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve faks numarası : 0 286 4353370 - 286 4353375 

c) Elektronik posta adresi : euascan1@ttmail.com 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik şartname esasları dahilinde; 2 adet otomatik 

numune bölücü cihazı alımı ve işletme ambarımıza teslimi 

işi. 

b) Teslim yeri : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Komisyon Toplantı Salonu Çan-ÇANAKKALE 

b) Tarihi ve saati : 12/09/2013 - 14.00 

4 - İhale dokümanı, EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Çan/ÇANAKKALE adresinde ve www.euas.gov.tr veya www.euas.gov.tr/can web adreslerinde 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 20,00 TL bedel karşılığı satın 

almaları zorunludur. İhale dokümanı idaremizden satın alınabileceği gibi aynı zamanda İşletme 

Müdürlüğümüzün Halk Bankası Çan Şubesi nezdindeki IBAN NO: TR83 0001 2009 6410 0013 

0000 04 hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekontun, talebinizi belirten üst 

yazı ekinde 0 286 435 33 75 no’lu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilmek kaydıyla kargo yolu ile 

ödemeli bir şekilde gönderilebilir. 

5 - Teklifler 12/09/2013 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik 

Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

7 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır. 7245/1-1 
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NETWORK ALTYAPI SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İhtiyacı Network Altyapı 

Sistemi, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 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 aslının 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, markası, 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, 06/09/2013 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 şartnamelerine 

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. 

 7329/1-1 
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3 (ÜÇ) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 3 (üç) kalem 

cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası/ 

İhale kayıt numaraları : 1) 2013/118528 - 2) 2013/118582 - 3) 2013/118585 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Kurupelit-Atakum/ 

SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : Tel   : 0 (362) 312 19 19 /7092-7093 

  Faks : 0 (362) 457 60 21 

c) Elektronik posta adresi : pyosatinalma@omu.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : - - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1) Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı 1 adet (Komple) 

  2) İki Yataklı Uyku Sistemi, 1 adet (Komple) 

  3) Ortodontik Model Tarama Cihazı, 1 adet (Komple) 

b) Teslim yeri/yerleri : 1) Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı. 

  2) Tıp Fakültesi Göğüs hastalıkları Anabilim Dalı, 

  3) Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim dalı, 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 60 (altmış) 

takvim günü 

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin 

a) Verileceği/Yapılacağı yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satın Alma Bürosu 

Kurupelit-Atakum/SAMSUN 

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri : 1) 12/09/2013 Saat: 14.00 

  2) 12/09/2013 Saat: 14.30 

  3) 10/09/2013 Saat: 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu 

kapsamında sunmaları gerekir. 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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, 

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, 
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4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya/Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 

beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla) 

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler 

hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve 

benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir. 

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen 

maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri 

ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir. 

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 

demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 

kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat 

süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların 

isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta 

demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, 

T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık 

Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; 

tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.) 

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE 

Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.) 

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
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5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 50,00- 

Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı 

Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum/SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla 

da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 

her bir ihale için ayrı ayrı 60,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan 

TR870001001479097123705001 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı 

satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 

gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks 

numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. 

İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale 

dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 

edilecektir.” 

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 

dokümanı satın alındığına dair belge;) 

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 

Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satın Alma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden 

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

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en 

az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

12 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 7325/1/1-1 

————— 
2 (İKİ) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 2 (iki) kalem 

cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası/ 

İhale kayıt numaraları : 1) 2013/118612 - 2) 2013/118617 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Kurupelit-Atakum/ 

SAMSUN 
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b) Telefon ve faks numarası : Tel   : 0 (362) 312 19 19 /7092-7093 

  Faks : 0 ( 362) 457 60 21 

c) Elektronik posta adresi : pyosatinalma@omu.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : - - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1) Tarım Traktörü, 1 adet (Komple) 

  2) Dijital Görüntüleme Sistemli Stereo Zoom 

Araştırma Mikroskobu 1 adet (Komple) 

b) Teslim yeri/yerleri : 1) Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 

  2) Ziraat Fakültesi Bitki koruma Bölümü 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 60 (altmış) 

takvim günü 

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin 

a) Verileceği/Yapılacağı yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu 

Kurupelit-Atakum/SAMSUN 

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri : 1) 12/09/2013 Saat: 16.00 

  2) 17/09/2013 Saat: 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu 

kapsamında sunmaları gerekir. 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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, 

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. Yeterlik başvurusu yapmaya/Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 

beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla) 
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a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler 

hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve 

benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir. 

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen 

maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri 

ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir. 

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 

demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 

kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat 

süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların 

isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta 

demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE 

Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesi 

4.2.2. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 50,00- 

Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı 

Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum/SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla 

da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 

her bir ihale için ayrı ayrı 60,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan 

TR870001001479097123705001 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı 

satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 

gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks 

numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. 

İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale 

dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç 
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ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 

edilecektir.” 

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 

dokümanı satın alındığına dair belge; ) 

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 

Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satın Alma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden 

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

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en 

az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

12 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 7325/2/1-1 

————— 
2 (İKİ) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 2 (iki) kalem 

cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası/ 

İhale kayıt numaraları : 1) 2013/118598 - 2) 2013/118603 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Kurupelit-Atakum/ 

SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : Tel   : 0 (362) 312 19 19 /7092-7093 

  Faks : 0 ( 362) 457 60 21 

c) Elektronik posta adresi : pyosatinalma@omu.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

   internet adresi (varsa) : - - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1) İklim Odası, 1 adet (Komple Sistem) 

  2) Freeze Dryer (Liyofilizatör) 1 adet (Komple 

Sistem) 

b) Teslim yeri/yerleri : 1,2) Üniversitemiz Karadeniz İleri Teknoloji 

Araştırma Merkezi. (Kitam/Maymer) 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 60 (altmış) 

takvim günü 

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin 

a) Verileceği/Yapılacağı yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satın Alma Bürosu 

Kurupelit-Atakum/SAMSUN 
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b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri : 1) 12/09/2013 Saat: 15.00 

  2) 12/09/2013 Saat: 15.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu 

kapsamında sunmaları gerekir. 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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, 

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. Yeterlik başvurusu yapmaya/Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 

beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla) 

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler 

hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve 

benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir. 

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen 

maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri 

ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir. 

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 

demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 

kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat 

süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların 

isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta 

demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur. 
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4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE 

Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesi 

4.2.2. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 50,00- 

Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı 

Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum/SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla 

da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 

her bir ihale için ayrı ayrı 60,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan 

TR870001001479097123705001 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı 

satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 

gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks 

numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. 

İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale 

dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 

edilecektir.” 

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 

dokümanı satın alındığına dair belge;) 

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 

Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden 

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

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en 

az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

12 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 7325/3/1-1 
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KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2013/2014 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/117717 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Eski Erzurum Yolu 5. Km. AĞRI 

b) Telefon ve faks numarası : 472 215 38 45-48, 472 215 35 80 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2013/2014 Kampanya Döneminde 94.000 Ton Karayolu 

Pancar Nakliye Hizmet Alımı İşidir. 

Bölge ve Kantar Adı 
Taşınacak 

Pancar (Ton) 

Eleşkirt - Eleşkirt 15.500 

Iğdır-Aralık 500 

Iğdır-Karakoyunlu 1.000 

Malazgirt - Malazgirt 55.000 

Patnos - Patnos 22.000 

TOPLAM 94.000 

 

b) Yapılacağı yer : Eleşkirt, Aralık, Karakoyunlu, Malazgirt ve Patnos 

kantarları ile Ağrı Şeker Fabrikası arasında yapılacaktır. 

c) İşin süresi : Ağrı Şeker Fabrikası 2013/2014 Kampanya Süresince 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ağrı Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 09/09/2013 Pazartesi günü, saat 14.00 

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü/AĞRI adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanları  (KDV. Dahil) TL. 100,00 (Yüz TL.) karşılığı aynı adreslerden 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 09.09.2013 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Ağrı Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü Eski Erzurum Yolu Üzeri 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi,  ihale tarihinden itibaren en az 90  (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 7314/1-1 
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İHALEYE DAVET 

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünden 

(ASAT):  

SÖZLEŞME NO: ASAT2-G8 

BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM ASFALT ALIMI 

 Kredi No : 7885-TU 

 İhale No : ASAT2-G8 

1 - İLLER BANKASI, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) Belediye 

Hizmetleri Projesi II’nin (Ek Finansman) finansmanı için bir kredi almıştır. İLLER BANKASI, 

kredinin bir kısmını Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (ASAT) (Bundan sonra 

İdare olarak anılacaktır) “Antalya İçmesuyu ve Kanalizasyon Projesi”nin finansmanı için tahsis 

etmiştir. Söz konusu kredinin bir bölümünün (Sözleşme No. ASAT2-G8) “Bitümlü Sıcak Karışım 

Asfalt Alımı” sözleşmeleri uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür. Bu 

ihale, Dünya Bankası satın alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Dayalı İhale 

(NCB) şeklinde yapılacaktır. 

2 - Bu doğrultuda, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) uygun teklif 

sahiplerini, aşağıda bilgilerinize sunulan malların tedarikini kapsayacak şekilde hazırladıkları 

imzalı ve kapalı zarf tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir. 

Söz konusu mallar; 

TANIMI BİRİM MİKTAR 

Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Ton 15.000 

olarak belirlenmiştir. 

3. Teklif sahiplerinin ihale dokümanında tarifli “Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Alımı” 

için, teklif vermeleri gerekmektedir. 

Teklifler ihale dokümanında tarifli tüm hususları kapsayacak şekilde olacaktır ve bu 

çerçevede değerlendirilecektir. İhale dokümanında tarifli tüm koşulları sağlayan, en düşük fiyat 

teklifini veren ve yeterlilik şartlarını sağlayan teklif sahibi ile sözleşme imzalanacaktır. 

Sözleşme Paketi için geçerli olacak en az yeterlilik gerekleri aşağıda belirtilmektedir. 

i. Teklif Sahibi, teklif tarihinden itibaren son beş yıl içerisinde yapmış olduğu bir veya 

birden fazla sözleşme kapsamında toplamda, “en az 30.000 (otuzbin) ton bitümlü sıcak karışım 

asfalt” tedarikinde deneyimli olmalıdır. Bu tecrübesini önceki işleri ile ilgili Kamu Kurum ve 

Kuruluşları tarafından düzenlenmiş olan iş deneyim belgeleri veya faturalar ile tevsik edecektir. 

Teklif Sahibi son beş (5) yıldır müşterisi olan kurum ve kişilerin isim, adres ve telefonlarını teklifi 

ile birlikte verecektir. (Son beş yıl, teklif verilen yıldan geriye olan beş yıldır) 

VEYA 

Teklif Sahibi, teklif edeceği bedelin en az %50 (yüzde elli)’sine karşılık gelen; teklif 

tarihinden itibaren son beş yıl içerisinde yapmış olduğu bir sözleşme kapsamında bitümlü sıcak 

karışım asfalt teminini belgeleyen ve İdare tarafından kabul görecek kusursuz ve eksiksiz (teklif 

edeceği bedelin en az %50’sini sağlayan, Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından düzenlenmiş 

olan iş deneyim belgesini teklifi ekinde sunacaktır. 
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ii. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son beş (5) yıl [(2008-2012) ve 2013 yılında 

ihale tarihine kadar yapılan işler] içerisinde tamamladığı veya halen devam eden Sözleşmelerle 

ilgili dava veya tahkim ve diğer hukuksal durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. 

Teklif Sahibinin yanlış veya eksik bilgi vermesi başvurunun iptaline neden olabilecektir. 

iii. Teklif sahibi; mevcut Antalya valilik binası merkez kabul edilmek üzere yarıçapı 35 

km olan alan içerisinde, en az 100 ton/saat üretim kapasiteli sıcak karışım asfalt plentine sahip 

olduğunu bağlı bulunduğu Sanayi Odasından alınan Kapasite Raporu ile tevsik edecektir. 

4 - Ortak girişim olarak verilen teklifler kabul edilmeyecektir. 

5 - İlgi duyan uygun teklif sahipleri, İdare temsilcisi Sayın Kıvanç B. KUZAY’dan 

gerekli olacak bilgileri edinebilir ve aşağıda verilmiş olan adreste mesai saatleri olan saat 09:00 

ile 17:00 (yerel saat) arasında ihale belgelerini inceleyebilirler. 

Sayın Kıvanç B. KUZAY 

ALDAŞ Altyapı Yönetim Danışmanlık Elektrik Enerjisi Üretim Hizmetleri İnşaat 

Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı No. 265 

07130 ANTALYA/TÜRKİYE 

Telefon : 0.242. 259 32 16 (Pbx) 

Faks : 0.242. 259 32 20 

E.posta : kuzay@aldas.com.tr 

6 - İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale 

belgelerinin tamamını 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında, söz konusu meblağı Antalya Su ve 

Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (ASAT) Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 100. Yıl Şubesi 

Şube Kodu: 313 IBAN No: TR63 0001 5001 5800 7292 3154 42 Hesap No: 00158007292315442 

hesabına, “ASAT2-G8” referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla ya da elden yatırarak, 

dekont ile birlikte yukarıda belirtilen adrese başvurarak satın alabilirler. Dokümanı satın almak 

için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz konusu bedeli yatırdığını tevsik eden 

firmalara talepleri durumunda dokümanlar kargo servisi ile ödemeli olarak gönderilebilir. 

7 - Teklifler en geç 02 Ekim/2013 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar en az 35.000 TL 

(Otuzbeş bin Türk Lirası) tutarında bir geçici teminatla birlikte yukarıdaki adrese teslim 

edilecektir. Teklif günü ve saatinden sonra verilen teklifler reddedilecek ve açılmadan Teklif 

Sahibine iade edilecektir. 

8 - Teklifler 02/Ekim/2013 Çarşamba günü 

ALDAŞ Altyapı Yönetim Danışmanlık Elektrik Enerjisi Üretim Hizmetleri İnşaat 

Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı No. 265 

Kat: 3 Toplantı Salonu 

07130 ANTALYA/TÜRKİYE 

adresinde teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda saat 14:15’de 

açılacaktır. 

9 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na tabi değildir. 7263/1-1 
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3 KALEM KAĞIT SATIN ALINACAKTIR 

PTT Genel Müdürlüğünden: 

“3 Kalem Kağıt Alımı” işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İstisnalar” başlıklı 3/g 

maddesi kapsamında olup, 16.05.2008 tarih 26878 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe 

giren Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) 

Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmelik hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası  : 2013/117464 

1 - İdarenin  

a) Adresi : PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı 

Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi F-Blok Kat:1 Ulus/ 

ANKARA  

b) Telefon ve faks numarası : 312 5095412 - 312 3095608  

c) Elektronik posta adresi (varsa): 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  

  1) 1. Hamur 60 gr. (57x82cm), 5.000 Top 

  2) 1. Hamur 60 gr. (59,4x84x1cm) 3.000 Top 

  3) CFB Tabaka Otokopi Kağıt 55gr 4.000 Top 

b) Teslim : Ahlatlıbel Akademisi Tesisleri E2 Blok Basım İşleri 

Şube Müdürlüğü Deposu/ANKARA  

c) Teslim tarihi : İşin süresi 15 işgünü dür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı 

Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi F-Blok Kat:1 

Ulus/ANKARA  

b) Tarihi ve saati  : 11/09/ 2013- 14:00  

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 

yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında belirtilen 

durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.10. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,  

4.1.11. Bu şartnamenin 4.2 maddesi kapsamında belirtilen yeterlik belgeleri, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 da yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

4.2.1.İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:  

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.  

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.  

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:  

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi. 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu. 

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlilik Belgesi. 

d) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif 

ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi. 

e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin Üretici veya İmalatçı olduğunu gösteren belgeler. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6 - İhale tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Şehit Teğmen 

Kalmaz Caddesi F-Blok Kat:1 Ulus/ANKARA adresinde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir.  

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - Teklifler 11/09/2013, saat 14:00'a kadar PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi 

Başkanlığı Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi F-Blok Kat:1 Ulus/ANKARA adresine verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir 

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 geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır.  

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 7280/1-1 
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2 ADET (500 kVA, 10.6.0.4 Kv) TRAFO SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Demirköprü HES İşletme Müdürlüğünden: 

Demirköprü HES İşletme Müdürlüğü'nün İhtiyacı olan üç fazlı, gerilimi 10600/400 V ve 

anma gücü 500 kVA olan sargıları dökme reçine ile örtülmüş kuru tip OG/GA dağıtım trafosu 

Alımı İşi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/116245 

1 - İdarenin 

a) Adresi : DOGANLAR MAH. ADALA BUCAĞI 45300 

SALİHLİ MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : 2367322019 - 2367323106 

c) Elektronik Posta Adresi : demirkopruhes@euas.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

   internet adresi  : http://www.euas.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Demirköprü HES İşletme Müdürlüğü'nün İhtiyacı 

olan üç fazlı, gerilimi 10600/400 V ve anma gücü 

500 kVA olan sargıları dökme reçine ile örtülmüş 

2 Adet kuru tip OG/GA dağıtım trafosu Alımı. 

b) Yapılacağı yer : EÜAŞ DEMİRKÖPRÜ HES İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ Adala-Salihli/MANİSA 

c) Süresi  : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 (altmış) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ DEMİRKÖPRÜ HES İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ Toplantı Salonu Adala-

Salihli/MANİSA 

b) Tarihi ve saati : 17.09.2013 - 14:00 

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

EÜAŞ DEMİRKÖPRÜ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Servisi Adala-Salihli/MANİSA 

adresinden satın alınabilir. 

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini 

VAKIFLAR BANKASI SALİHLİ ŞUBESİ TR700001500158007281854157 yatırmak 

zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin 

ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 

beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta 

yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 

olarak kabul edilecektir. 

5 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ DEMİRKÖPRÜ HES İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat Servisi Adala-Salihli/MANİSA adresine elden teslim edilebileceği 

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, Birim Fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim 

günüdür. 

10 - Bu ihaleye kısmi teklif verilemez. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu hizmet alım ihalesi 

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre 

yapılacaktır. 7289/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Yenice Mahallesinde bulunan imarlı aşağıda ada, parsel ve 

miktarı belirtilen taşınmaz mallar 2886 S.K’nun 45. maddesine göre 10.09.2013 tarihinde 

Saat:14.30 Belediye Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihalesi 

yapılacak olup, ihaleye ait şartname bedeli mukabilinde Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden alınabilir 

İlgililere ilan olunur. 

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR 

S. 

No 
Ada Parsel Yüzölçümü Vasfı Mahallesi 

m2 

Fiyatı 
İ. Tarihi İ. Saati 

Geç. 

Teminat 

1 492 11 535 ARSA YENİCE 150.00.TL 10.09.2013 14:30 2.408.00.TL 

2 492 16 2030 ARSA YENİCE 150.00.TL 10.09.2013 14:30 9.135.00.TL 

 7297/1-1 

—— • —— 

ÇANDARLI (KUZEY EGE) LİMANI KONTEYNER TERMİNALİ İNŞAATI 

YAPTIRILACAKTIR 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel 

Müdürlüğünden:          

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 

tarafından, “Çandarlı (Kuzey Ege) Limanı Konteyner Terminali İnşaatı” 3996 sayılı “Bazı 

Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkındaki Kanun” 

kapsamında ihale edilecektir. 

1 - Teklif Verme Şartnamesinde detaylandırılan usul ve esaslar kapsamında kapalı teklif 

alma usulü ile yapılacaktır. 

2 - Projeye ait ihale dosyaları 05/09/2013 tarihinden itibaren Altyapı Yatırımları Genel 

Müdürlüğü Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sitesi (D) Blok Emek/ANKARA 
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adresindeki Liman Yapım Dairesi Başkanlığı 523 No’lu odada ücretsiz olarak görebilirler. Ancak,  

ihalelere iştirak etmek için ihale dosya bedeli olan KDV dâhil 50.000,00-TL’nı (Ellibin Türk 

Lirası) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne 

yatırmalarını müteakip buna dair makbuzla birlikte Liman Yapım Dairesi Başkanlığına müracaat 

ederek dosyalarını almaları gerekmektedir 

3 - İşe ait teklif, ihaleye ait işin Teklif Verme Şartnamesinde belirtilen teklif verme 

tarihindeki teklif verme saatine kadar bizzat istekli veya vekili tarafından Altyapı Yatırımları 

Genel Müdürlüğü Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sitesi (D) Blok 

Emek/ANKARA adresindeki Liman Yapım Dairesi Başkanlığı 523 No’lu odada bulunan 

görevlilere teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile posta, kargo v.b. 

yollarla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

4 - İhaleye katılabilecekler ile isteklilerde aranacak şartlar Teklif Verme Şartnamesinde 

belirtilmiş olup bu işler için geçici teminat tutarı 50.000.000,00-TL’dır (Ellimilyon Türk Lirası).  

5 - Bu proje ile ilgili teklif verme son tarihi bu işlere ait Teklif Verme Şartnamesinde 

belirtilmiştir. 

6 - Adı geçen projede Görevli Şirketin kullanacağı krediler ve diğer harcamalar için 

Hazine garantisi verilmeyecektir. 

7 - Yukarıda ismi belirtilen iş, 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararında belirtilen usul ve esaslar dâhilinde yürütülecektir. 

8 - İdare uygun teklifi tespit etmekte, görevlendirmeyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta tamamen serbest olup İdarenin bu serbest seçimi nedeniyle istekliler herhangi bir nam 

altında İdareden talepte bulunamazlar. 7315/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge 

Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 700,00 TL ile en çok 53.952,15 TL arasında değişen; 

10.09.2013 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 70,00 TL, en çok 

5.395,22 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, minibüs, kapalı kasa kamyonet, 

kamyonet, römork, araç hurdası vb. 19 adet araç, açık artırma suretiyle, Hüseyin Kazaz Kültür 

Merkezi/Ortahisar Mahallesi Eski Vilayet Konağı Arkası/TRABZON adresindeki ihale salonunda 

11.09.2013 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale 

hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile 

(0) (462) 326 22 36 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 TL (KDV dahil) bedel 

karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 7133/1-1 
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GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/116091 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği,  

     türü ve miktarı : 20 adet Lokomotif için Gümrük Müşavirliği Hizmeti 

Alımı, hizmet koşulları listesine göre alınacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 12/09/2013 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

12/09/2013 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 7278/1-1 

—— • —— 

YATIRIMCILARA DUYURU 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı mülkiyetindeki Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge 

Mahallesi, 4167 Ada, 6 ve 7 Parsel numaralı toplam 40.961,95 m2 yüzölçümlü arsaların üzerinde 

bulunan inşaat halindeki yapılar ile birlikte “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla ihale 

edileceği 18/06/2013 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla kamuoyuna duyurulmuş olup söz 

konusu ihaleye ilişkin son teklif verme tarihi 27/8/2013 olarak ilan edilmiştir. 

Bahse konu ihalenin son teklif verme tarihi 26/11/2013 Salı günü saat 17:00’e kadar 

uzatılmıştır. 

Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, yeniden 

belirlenmiş olan son teklif verme tarihi 26/11/2013 Salı günü saat 17:00’e kadar İdare’nin aşağıda 

belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye 

intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Adres: Ziya Gökalp Caddesi No: 80 06600 Kurtuluş /ANKARA 

 Tel: (312) 585 84 52      Faks: (312) 585 83 54 İnternet Adresi: www.oib.gov.tr 

 7342/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Burhaniye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/04/2010 tarih, Esas: 2009/168 ve Karar: 

2010/201 sayılı dava dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, 

Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar 

Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için 

uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân 

olunur. 7298/1-1 

————— 
Burhaniye İcra Müdürlüğünün 2004/1722 sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 

4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye 

Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 7299/1-1 

————— 
Burhaniye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas: 2000/237 sayılı dava dosyasının 

kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 7300/1-1 

—— • —— 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığından: 

01/08/2013 tarih ve 28725 sayılı Resmi Gazete’de Duyurusu yayınlanan Avrupa Birliği 

Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına 

Başvuracak Adayların Dikkatine: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ek 40 ıncı maddesi 02.08.2013 tarihli Resmi 

Gazete’de yayımlanan 12.7.2013 tarih 6495 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi ile “... Giriş 

Sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış olmak...” 

şeklinde yeniden düzenlendiğinden “Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 

Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyuru” Metninin II- Sınava Katılma Koşulları; 

ç) maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

“ç) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış  

(1 Ocak 1978 ve daha sonra doğmuş olanlar) olmak.”  

6 Ekim 2013 tarihinde Ankara’da uygulanacak ve başvuruları 26 Ağustos-6 Eylül 2013 

tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 

Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuru yapacak adaylara ve kamuoyuna 

duyurulur.  7350/1-1 
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T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI 

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

I. GENEL BİLGİLER 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığında boş bulunan, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 9’uncu 

dereceden 25 adet kadroya atanmak ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanı olarak 

yetiştirilmek üzere Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

Öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı, yazılı sınava katılabilecek 

aday sayısı, KPSS puan türleri ve istenilen taban puanlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 

Gruplar 
Öğrenim Dalları 

(Lisans) 

KPSS Puan 

Türü 

KPSS 

Taban 

Puanı 

Atama 

Yapılabilecek 

Boş Kadro 

Sayısı 

Yazılı Sınava 

Katılabilecek 

Azami Aday 

Sayısı 

  1. Grup İşletme KPSSP-117 80 5 100 

  2. Grup İktisat KPSSP-117 80 4 80 

  3. Grup Maliye  KPSSP-117 80 3 60 

  4. Grup Kamu Yönetimi KPSSP-117 80 1 20 

  5. Grup Uluslararası İlişkiler KPSSP-117 80 1 20 

  6. Grup Hukuk KPSSP-117 80 3 60 

  7. Grup Şehir ve Bölge Planlama KPSSP-4 70 3 60 

  8. Grup Harita Mühendisliği KPSSP-4 70 2 40 

  9. Grup İnşaat Mühendisliği KPSSP-4 70 1 20 

10. Grup Endüstri Mühendisliği KPSSP-4 70 2 40 

 

II. GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI 

Giriş sınavına katılabilmek için aşağıda belirtilen şartlar aranır: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinde belirtilen genel şartları taşımak, 

Son başvuru tarihi itibariyle, üniversitelerin yukarıdaki tabloda belirtilen en az dört yıllık 

lisans eğitimi veren fakültelerinden/bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun 

olmak, 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 07-08 Temmuz 2012 veya 

06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), puan 

türleri itibarıyla en az yukarıdaki tabloda belirtilen taban puanları almış olmak, 

2013 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, 

Süresi içinde başvuruda bulunmak. 

III. BAŞVURU 

1) Başvuru tarihi, yeri ve şekli 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular             

16 Eylül 2013 tarihinde başlayıp, 27 Eylül 2013 tarihinde saat 18.00'da sona erecektir. 

Adayların başvurularını, başvuru için istenilen belgeler ile birlikte şahsen, elden veya 

posta yolu ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş 06600/ 

ANKARA adresine yapılması gerekmektedir. İnternet erişimi üzerinden başvuru kabul 

edilmeyecektir. Posta ile yapılan başvuruların İdareye en geç son başvuru günü mesai bitimine 
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kadar ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde 

yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

2) Başvuru için istenilen belgeler şunlardır: 

a) Özelleştirme İdaresi Başkanlığının "www.oib.gov.tr" internet adresinden temin edilerek 

doldurulacak olan başvuru formu, 

b) Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin İdare tarafından onaylı 

örneği, (Yurtdışında eğitim görmüş ise Yükseköğretim Kurulundan alınacak denklik belgesinin 

İdare tarafından onaylı örneği) 

c) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, fotokopisi veya İdare tarafından onaylı 

örneği, 

ç) T.C. kimlik numarası beyanı, 

d) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi, 

e) 2 adet vesikalık fotoğraf. (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebatlarında 

olacak ve 1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır.) 

Başvuru sırasında istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığınca da onaylanabilecektir. Eksik belge ve bilgi 

bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

IV. GİRİŞ SINAVI 

1) Giriş sınavının şekli 

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. 

2) Yazılı sınav 

Giriş sınavının yazılı bölümüne, yukarıdaki tabloda belirtilen KPSS puan türü ve taban 

puana göre başvuran adaylardan, öğrenim dalları itibarıyla en yüksek puana sahip olandan 

başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katına kadar aday çağrılacaktır. Son sıradaki 

aday ile eşit puana sahip olan adayların tamamı da yazılı sınava çağrılacaktır. 

Giriş sınavının yazılı bölümü 26 Ekim 2013 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da 

yapılacaktır. 

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isim listesi 7 Ekim 2013 

tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığının "www.oib.gov.tr" internet adresinde ilan edilecektir. 

Başvuruda bulunup, yazılı sınava girmeye hak kazandığı ilan edilen adaylar, yazılı sınava 

giriş belgelerini 22 Ekim 2013 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığının “www.meb.gov.tr” 

internet adresinden temin edeceklerdir. 

Yazılı sınavın yapılacağı adresler 22 Ekim 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın 

"www.meb.gov.tr" internet adresi ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığının "www.oib.gov.tr" 

internet adresinde ilan edilecektir. 

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların, sınav giriş belgelerinin 

yanında, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi ile birlikte, 

belirtilen yer ve tarihte saat 09.00’da hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Uzman Yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü test 

usulünde gerçekleştirilecek olup, sınav konuları şunlardır: 

a) Genel kültür ve genel yetenek (%25), 

b) Özelleştirme İdaresi Başkanlığının görev alanına ait bilgiler (%10), 

• 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 

• Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliği 

c) Üniversite eğitimine ait mesleki bilgiler (%65), 
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Gruplar Öğrenim Dalları Mesleki Sınav Konuları 

 

1. Grup 

 

 

İşletme 

 

• Ekonomi (Mikro-Makro İktisat, Para ve Ekonomi 

Politikası, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve 

Uluslararası Kuruluşlar, Türkiye Ekonomisi, Maliye 

(Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Maliye 

Politikası, Bütçe ve Bütçe Politikası, Türk Bütçe 

Sistemi, Türk Vergi Sistemi), 

• Maliye (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, 

Maliye Politikası, Bütçe ve Bütçe Politikası, Türk 

Bütçe Sistemi, Türk Vergi Sistemi), 

• Muhasebe (Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, 

Şirketler Muhasebesi, Karşılaştırmalı Mali Tablolar 

Analizi), 

• İdare Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç, Kişi 

Hukuku, Eşya Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel 

Hükümler), Ticaret Hukuku (Ticari Şirketler ve 

Kıymetli Evrak), Türk Vergi Hukuku. 

 

2. Grup 

 

 

İktisat  

 

 

3. Grup 

 

 

Maliye 

 

 

4. Grup 

 

 

 

Kamu Yönetimi 

 

 

 

5. Grup 

 

 

Uluslararası İlişkiler 

 

6. Grup Hukuk  

• Hukuk (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari 

Yargılama Usulü Hukuku, Medeni Hukuk 

(Başlangıç, Kişi Hukuku, Eşya Hukuku), Borçlar 

Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Ticari 

Şirketler ve Kıymetli Evrak), Türk Vergi Hukuku, 

Ceza Hukuku, Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku 

(Genel Esaslar), İş Hukuku. 

7. Grup Şehir ve Bölge Planlama 
• Şehircilik İlkeleri, Kentsel Tasarım, İmar Mevzuatı, 

Kıyı Mevzuatı, Taşınmaz Mal Hukuku. 

8. Grup Harita Mühendisliği 

• Ölçme Bilgisi, Kamu Ölçmeleri, İmar 

Uygulamaları, Fotogrametri, Coğrafi Bilgi 

Sistemleri, Taşınmaz Mal Hukuku. 

9. Grup İnşaat Mühendisliği 

• Ulaşım, Yapı Statiği, Yapı Dinamiği, Hidrolik, 

Ölçme, Zemin Mekaniği, Su Yapıları, Bina Bilgisi, 

Taşınmaz Mal Hukuku. 

10. Grup Endüstri Mühendisliği 

• Yöneylem Araştırması, Yönetim ve Organizasyon, 

İş Etüdü, Proje Yönetimi, Girişimcilik ve Fizibilite 

Etüdü.  

 

Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılacaktır. Yazılı sınavda 

başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir. 

Yazılı sınavda başarılı olan adayların ad ve soyadları, sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının "www.oib.gov.tr" internet adresinde ilan edilecektir. 
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Sınavda kopya çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında 

tutanak düzenlenir ve sınav kağıtları geçersiz sayılır. Bu adaylar, İdarece bundan sonra yapılacak 

sınavlara katılamazlar. 

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. 

3) Sözlü sınav 

Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak belirlenen 

adaylardan, öğrenim dalları itibarıyla giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro 

sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile eşit puana sahip 

olan adayların tamamı da sözlü sınava çağrılacaktır. Belirtilen sayıda adayın olmaması 

durumunda yetmiş ve üzeri puan alan adayların hepsi sözlü sınava çağrılacaktır. 

Sözlü sınav, adayların; 

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. 

Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin 

her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı 

sayılmak için, Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri 

puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. 

V. GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ İLAN EDİLMESİ VE SONUÇLARA İTİRAZ 

Giriş Sınavında başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik 

ortalaması alınarak belirlenecektir. Kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik 

ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı puanı yüksek olan aday, her iki puanın da eşit olması 

halinde, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır. 

Giriş Sınavı Komisyonu tarafından; giriş sınavında başarılı olmaları şartıyla, giriş sınavı 

sonunda puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, öğrenim dalları itibarıyla sınav 

duyurusunda atama yapılacağı belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asıl aday ile kadro 

sayısının yarısını geçmemek üzere yedek adayın isimleri belirlenerek, Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığının "www.oib.gov.tr" internet adresinde ilan edilecektir. 

İdare, başarılı aday sayısının öğrenim dalları itibarıyla ilan edilen kadro sayısından az 

olması halinde, giriş sınavı duyurusunda ilan edilen kadro sayısından daha az sayıda uzman 

yardımcısı alma veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin kontenjan sayıları arasında 

değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

Adaylar, ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz 

etme hakkına sahip olacaktır. İtirazlar Giriş Sınavı Komisyonu tarafından en fazla yedi gün içinde 

incelenerek karara bağlanacaktır. İtiraz sonucu, itiraz eden adaylara bildirilecektir. 

Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı 

asil ve yedek listeler Özelleştirme İdaresi Başkanlığının "www.oib.gov.tr" internet adresinde ilan 

edilecektir. 

VI. DİĞER HUSUSLAR 

1) Ataması yapılacak adaylardan istenilecek belgeler 

Giriş sınavında başarılı olan adayların, giriş sınavı sonuçlarının İdarenin 

"www.oib.gov.tr" kurumsal internet sitesinde ilan edildiği tarihi takip eden onbeş gün içerisinde, 
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aşağıda belirtilen belgeleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına 

teslim etmeleri gerekmektedir. 

a) Görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmadığını ve seyahat engeli olmadığını 

belirtir yazılı beyanı, 

b) Adli sicil yazılı beyanı, 

c) Erkek adaylar için askerlikle ilgili beyanı, 

ç) 4 adet vesikalık fotoğraf. 

2) Uzman yardımcılığına atanma 

Giriş sınavını kazananların Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına 

ilişkin işlemler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları 

Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılacaktır. 

Öğrenim dalları itibarıyla giriş sınavı duyurusunda atama yapılacağı belirtilen Uzman 

Yardımcısı kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre Uzman Yardımcısı olarak atanır. 

Yedek listede yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha 

sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Giriş Sınavına katılan 

diğer adaylar için yetmiş ve üzeri puan almış olmak, Uzman Yardımcısı olarak atanmak için 

kazanılmış hak sayılmaz. 

Atama işlemlerinin yapılması için, ilan edilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı 

halde başvuru belgeleri ile birlikte müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz. 

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 

tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir. 

Bu kişiler hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 

bulunulur. Bu kişiler kamu görevlisi olması halinde bu durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir. 

Giriş sınavını kazananlara yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda 

bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa 

alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların 

yerlerine, yedek listeden atama yapılacaktır. 

3) İtirazlar 

Adaylar yazılı sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap 

anahtarının “www.oib.gov.tr” internet adresinde ilan edilmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü 

içerisinde, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını da yine “www.oib.gov.tr” internet adresinde ilan 

edilmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na 

yapacaklardır. 

Adaylar, itiraz başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel 

Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Başkent/ANKARA, 

Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat 

Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 10 TL (On Türk Lirası 

KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve itiraz konusunun ve iletişim 

adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır. 

Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla 

yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

VII. BİLGİ ALMA 

Giriş sınavı ile ilgili olarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personel ve Eğitim Daire 

Başkanlığının 0 (312) 585 81 60 - 585 82 97 - 585 82 96 - 585 82 66 numaralı telefonlarından 

bilgi alınabilir. 

İlan olunur. 7326/1-1 
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’na Giriş Sınavı 

ile Elektrik ve Elektrik-Elektronik Mühendisi 5 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. 

I - YAZILI SINAVIN TARİHİ ve YERİ 

Sınav, 26 Ekim 2013 Cumartesi günü 10.00-12.00 ve 13.30-15.00 saatleri arasında 

“TEİAŞ Genel Müdürlüğü Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 T Blok Bahçelievler/ 

ANKARA” adresinde yapılacaktır. 

II - SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI 

(1) Son müracaat tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSSP8 puan 

türünden 80 ve daha yüksek puan almış olmak ve başvuran adaylar arasında en yüksek puan 

sıralamasına göre ilk 100 kişi içinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki 

aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü sınava çağrılacaktır.), 

(2) KPDS, ÜDS, YDS’ den 60, TOEFL-IBT’den 72, IELTS’den 4 ve FCE’den 75 ve 

üzeri puan almış olmak, 

(3) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri 

taşımak, 

(4) 01.01.2013 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1978 ve daha sonra 

doğanlar sınava girebileceklerdir. Askerliğini yapmış olanlar için bu tarih 01.01.1977’ dir.), 

(5) Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi yetiştiren ve en az dört yıl eğitim veren 

Fakülteler ile en az dört yıl eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamca kabul edilen yerli 

veya yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak, 

(6) Askerliğini yapmış, erteletmiş veya askerlikten muaf olmak, 

(7) Görevini devamlı olarak yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, 

(8) Sabıka kaydı bulunmamak, 

(9) Sicil, tutum ve davranışları bakımından Müfettişliğe engel bir hali bulunmamak, 

(10) Başvuru formu ile birlikte istenilen belgeleri süresi içinde “Sınav Başvurusu” 

bölümünde belirtilen adrese ulaştırmış olmak, 

III - SINAV BAŞVURUSU 

Başvurular, 27 Eylül 2013 Cuma günü saat 14.30’a kadar “Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 A Blok 

(Kat:15/57) Bahçelievler/ANKARA” adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonra 

yapılan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı bu tarihten sonra ulaşan 

başvurular ile eksik veya geçersiz belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
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IV - BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER 

(1) Sınav Başvuru Formu ( www.teias.gov.tr ) internet adresinden temin edilebilir, 

(2) Geçerlilik süresini doldurmamış Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesi, 

(3) Yabancı dil puanını gösterir belge, 

(4) Yüksek Öğrenim Kurumu diploması, bitirme belgesi veya ilgili mercii tarafından 

tasdik edilmiş denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ( Diploma aslı TEİAŞ Teftiş Kurulu 

Başkanlığınca da onaylanabilecektir.), 

(5) Sınav tarihinden en fazla 6 ay önce çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf, 

(6) T.C. Kimlik Numarası beyanı, 

(7) Görevini devamlı olarak yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığına dair ilgilinin 

yazılı beyanı, 

(8) Adayların (erkek) askerlik ile ilişiği olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı, 

(9) Sabıka kaydı bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı, 

(10) Eksik belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmaz. Sınavı kazanmış olsalar dahi, 

gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların; sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, 

atamaları yapılmış olsa bile bu atamaları iptal edilir ve bu durumda olanlar hiçbir hak talep 

edemezler. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere 

Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur. 

V - SINAV GİRİŞ BELGESİ 

(1) Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar 01 Ekim 2013 Salı günü “www.teias.gov.tr” 

internet adresinden duyurulacaktır. Adaylara yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

(2) Sınava katılma şartlarını taşıyan adayların Sınav Giriş Belgeleri, 21 Ekim – 25 Ekim 

2013 tarihleri arası saat 16.30’a kadar “Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş 

Kurulu Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 A Blok (Kat:15/57) 

Bahçelievler/ANKARA” adresinden adaylara şahsen teslim edilecektir. 

(3) Adaylar sınava, TEİAŞ tarafından verilecek fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” ile kimlik 

tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport ile gireceklerdir. 

VI - MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KONULARI 

I. Grup: Elektrik/Elektrik-Elektronik Mühendisliği Konuları: 

- Güç Sistem Analizi 

- Enerji İletim Dağıtım 

- Yüksek Gerilim 

- Elektrik Makineleri 

- Devre Analizi 

- Güç Elektroniği 
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- Elektromanyetik Alanlar 

- Sinyaller ve Sistemler 

- Elektronik Devreler 

II. Grup: Temel Mühendislik Konuları: 

- Genel Matematik 

- Fizik 

- Bilgisayar (Temel Bilgiler) 

VII - SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME 

(1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav çoktan seçmeli 

test usulünde yapılacaktır. 

(2) Giriş sınavında tam not; yazılı ve sözlü sınavlarda 100'dür. 

(3) Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için İki Grup Sınavındaki puanın 65'den aşağı 

olmaması gerekir. Puanlamada Genel Ortalama Hesaplamasında Elektrik/Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Konuları:% 70, Temel Mühendislik Konularında % 30 oranı esas alınacaktır. Sözlü 

sınava giriş hakkı yazılı sınav başarı sırasına göre yapılacaktır. 

(4) Yazılı sınavı başaran ilk 10 aday asıl, sonraki 4 adayda yedek olmak üzere sözlü 

sınava çağrılacaktır. Gelmeyen asıl aday yerine yedek aday sözlü sınava alınacaktır 

(5) Yazılı sınav sonuçları ve sözlü sınava çağrılacakların listesi, “www.teias.gov.tr” 

internet adresinde yayımlanacak, ayrıca bildirim yapılmayacaktır. 

(6) Adaylar, yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların “www.teias.gov.tr” 

internet adresinde yayınlanmasından itibaren en geç 2 gün içerisinde, TEİAŞ Teftiş Kurulu 

Başkanlığı’na yazılı olarak yapacaklardır. İtirazlar sınavı yapan Üniversiteye iletilecek ve 

Üniversiteden alınacak cevap adaya bildirilecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan veya süresinde 

yapılıp isim, imza ve adres bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. 

(7) Sözlü sınavda, adayların genel olarak sınav konularındaki bilgileri ile algılama, ifade 

kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi nitelikleri de göz önünde bulundurulacaktır. 

(8) Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam 

puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 70'den aşağı olmaması şarttır. 

(9) Başarı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. 

(10) Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, alınacak Müfettiş Yardımcısı sayısından fazla 

olursa başarı notu üstün olanlar tercih edilir. Başarı notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu 

üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. 

(11) Başarılı olanlara TEİAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerekli tebligat yapılacaktır. 

(12) Sınavla ilgili (0312) 203 88 43- 203 85 46 no’lu telefonlardan ayrıntılı bilgi 

alınabilir. 7318/1-1 
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 

TEKNİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 

1. Genel Bilgiler 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada 

yapılacak giriş sınavı ile Teknik Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

Teknik Hizmetler Sınıfı 8 inci dereceli kadrolara atanacak toplam 12 (on iki) adet Teknik 

Uzman Yardımcısının alan/bölüm ve kontenjanları aşağıda gösterilmiştir. 

 

ALAN/BÖLÜM ADET 

Elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, bilgisayar 

ve telekomünikasyon mühendisliği bölümleri 
12 

 

2. Sınava Katılma Şartları 

Yapılacak olan giriş sınavına katılabilmek için; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları 

taşımak, 

b) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve 

haberleşme, endüstri, fizik, bilgisayar ve telekomünikasyon mühendisliği bölümlerinden ya da 

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim 

kurumlarından mezun olmak, 

c) Giriş sınavının yapıldığı 2013 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını 

doldurmamış olmak (01/01/1978 ve sonraki tarihlerde doğanlar), 

ç) 7-8 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde A Grubu kadrolar için yapılan 

Kamu Personel Seçme Sınavı(KPSS) KPSSP-3 puan türünden en az 70 puan almış olmak 

kaydıyla, başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada ilk 240 aday arasına girmiş olmak, 

d) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden KPSS yabancı dil testinde soruların en 

az yüzde 50’sine doğru cevap vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit 

Sınavından (KPDS) veya 2013 yılında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 

(YDS) en az 50 puan ya da dil yeterliği bakımından denkliği kabul edilen ve uluslararası 

geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğer puan almış olmak 

gerekmektedir. 

Alanlar itibariyle son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına 

girmeye hak kazanır. 

3. Sınava Başvuru ve Başvuru Belgeleri 

Giriş sınavına katılmak isteyen adayların öncelikle Kurumun internet sitesinde 

(www.btk.gov.tr) yer alan başvuru formunu doldurarak, elektronik ortamda göndermeleri 

gerekmektedir. Adayların, müteakiben; 

a) Başvuru formunun bilgisayar çıktısının imzalı sureti, 

b) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği, 

c) Üç adet vesikalık fotoğraf (4,5x 6 cm.), 

ç) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, 

d) KPDS veya YDS dil puanını beyan edecekler için sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar 

çıktısı 

ile başvurularını 16-20/09/2013 tarihleri arasında Kurumun merkez teşkilatının bulunduğu 

Yeşilırmak Sokak No.16 Demirtepe/ANKARA adresine şahsen ya da posta ile yapmaları gerekir. 

Posta ile yapılan başvurularda, istenilen belgelerin Kuruma en geç son başvuru tarihi mesai saati 

bitimine kadar ulaşması şarttır; postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin 

Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya kurumca onaylı örneğini 

de başvuru belgelerine eklemeleri gerekir. 
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Başvuru esnasında, adaylardan istenen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydı ile 

fotokopileri de tasdik edilerek kabul edilir. 

Posta ile başvuru yapacak adaylar, belgelerin noter onaylı suretleri veya asılları ile 

başvuruda bulunabilirler. Adayların belgelerin asıllarını talep etmeleri halinde, ilgili evrakların 

fotokopileri Kurum tarafından tasdik edilerek asılları adaya iade edilir. 

4. Sınav ve Değerlendirme 

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar önce yazılı sınava alınacaktır. Yazılı sınav, 

12/10/2013 tarihinde Ankara’da (Atatürk Lisesi, Sıhhiye, Çankaya) yapılacaktır. 

Yazılı sınava katılan adaylar arasında en yüksek puandan başlamak üzere öğrenim alanları 

itibariyle yapılacak sıralamada atama yapılacak boş kadro sayısının 4 katı aday başarılı kabul 

edilerek sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Alanlar itibariyle son sıradaki adaylarla aynı 

puana sahip olan adaylar da sözlü sınava kabul edilecektir. 

Sözlü sınava girmeye hak kazananların aşağıdaki belgeleri en geç sözlü sınav tarihinden 3 

(üç) gün önce Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir: 

a) Adayın özgeçmişi, 

b) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair yazılı beyan, 

c) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan, 

ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmadığına dair yazılı 

beyan 

İstenen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava girme hakkını 

kaybederler. 

Adayların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları 

şarttır. 

Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik ortalaması 

alınarak adayların giriş sınavı puanı ve öğrenim alanları itibarıyla başarı sırası belirlenir. 

Duyuruda yer alan boş kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş kabul edilecektir. Giriş sınavında 

başarılı olmak kaydıyla öğrenim alanları itibarıyla boş kadro sayısının en fazla yarısı kadar da 

yedek aday belirlenir. 

Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınavlarda başarılı olanlar Kurumun 

resmi internet sitesinde ilan edilir. İlgililere ayrıca elektronik posta veya kısa mesaj yolu ile 

bildirimde bulunulur; İlgililere bunun dışında bir tebligat yapılmaz. 

5. Sınav Konuları 

Yazılı sınav konuları, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Sayısal Mantık Tasarımı, 

Bilgisayar Mimarisi, Veri Haberleşmesi, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Ağları, Veri 

Yapıları ve Algoritmalar, Genel Matematik, Genel İstatistik, Olasılık Hesapları konularından 

oluşacaktır. 

6. Diğer Hususlar 

Sınava katılma şartlarını taşımadığı daha sonra tespit edilenler sınava alınmazlar. 

Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal 

edilir. 

İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz 

sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu 

görevlisi ise durumları çalıştıkları Kurumlara da bildirilir. 

Adayların sınav esnasında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport bulundurması 

gerekmektedir. Yanında bunlardan herhangi biri bulunmayanlar sınava alınmazlar. Adayların 

yazılı sınavda yanlarında yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları da gerekmektedir. 

Sınav sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeler ve ilanlar Kurumun resmi internet sitesi 

üzerinden (www.btk.gov.tr) yapılacaktır. Adayların sınava ilişkin gelişmeleri Kurumun resmi 

internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir. 7266/1-1 
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TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları Birliğinden:  

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 
1 - Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Barış ALOĞLU’na “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası 
verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 31.07.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 31.07.2014 
tarihinde son bulacaktır. 

2 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Hakan 
YÜCEL’e “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın 
uygulanmasına 24.05.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 24.05.2014 tarihinde son bulacaktır. 

3 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir İsmail UZUN’a “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 
21.06.2013 tarihinde başlanmıştır. 

4 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Fatih 
OĞRAŞAN’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın 
uygulanmasına 23.05.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 23.11.2013 tarihinde son bulacaktır. 

5 - Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ahmet 
Doğan ÖZBEY’e “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. 
Cezanın uygulanmasına 07.08.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 07.08.2014 tarihinde son 
bulacaktır. 

6 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 17.04.2013 gün 
ve 267 sayılı kararı ile, Serbest Muhasebeci Ali GÖNLÜHOŞ’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki 
Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden 
kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 16.07.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 16.01.2014 
tarihinde son bulacaktır. 7287/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Esenevler Mahallesi 2538 ada, 3 parsel üzerindeki 638907 

YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Bursa Uzman Yapı Denetimi Tic. Ltd. Şti. tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 03.07.2013 tarihli ve 
Y.D İtiraz No:2013/3240 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin dava sonuna kadar ve teminat 
aranmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 21.02.2013 tarih ve 28566 
sayılı Resmi Gazete ilanı ile Bursa Uzman Yapı Denetimi Tic. Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş 
olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 14.08.2013 tarih ve 6946 sayılı Makam Olur’u ile 
durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 7302/1/1-1 
————— 

Çankırı İli, Eldivan İlçesi, 315 ada, 6 parsel üzerindeki 689865 ve 698819 YİBF nolu 
inşaatın (yapı tektir) denetimini üstlenen Arıkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı ve 
yetkilisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Döndü Seçil ÇİVİTÇİOĞLU (Denetçi No:17334, 
Oda Sicil No:27026) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara Bölge İdare 
Mahkemesi 1. Kurul’un 10.07.2013 tarihli ve Y.D İtiraz No:2013/3401 sayılı kararı ile “dava 
konusu işlemin dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 09.02.2013 
tarih ve 28554 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Arıkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı ve 
yetkilisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Döndü Seçil ÇİVİTÇİOĞLU (Denetçi No:17334, 
Oda Sicil No:27026) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 
14.08.2013 tarih ve 6948 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 7302/2/1-1 
————— 

Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Batıkent Mahallesi, 21K-4B pafta, 3171 ada, 1 parsel 
üzerindeki 143006 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Işıktaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 
Kontrol Elemanı, Makine Mühendisi Gülşen İKİBUDAK (Oda Sicil No:65085) tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 11.07.2013 tarihli ve 
E.2013/822 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına” 
hükmedildiğinden, 16.03.2013 tarih ve 28589 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Işıktaş Yapı Denetim 
Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, Makine Mühendisi Gülşen İKİBUDAK (Oda Sicil No:65085) 
hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 16.08.2013 tarih ve 6958 sayılı 
Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 7302/3/1-1 
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Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: 

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU 

UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda görevlendirilmek üzere 

sınavla 15 Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

10 adet Uzman Yardımcısı (Genel) kadrosu için; Üniversitelerin en az dört yıllık lisans 

eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile ticari bilimler 

fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki 

veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlardan, 

5 adet Uzman Yardımcısı (Bilişim alanı) kadrosu için; Üniversitelerin en az dört yıllık 

lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik 

Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, bölümlerinden 

veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya 

yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlardan, 

yapılacak olan yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar Uzman Yardımcısı olarak 

alınacaktır. 

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI 

Sınava Başvuruda Bulunacak Adayların; 

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinde yer alan genel şartları taşıması, 

2 - Yukarıda belirtilen yükseköğretim kurumlarından veya bölümlerden birisinden mezun 

olması, 

3 - ÖSYM tarafından 7, 8 Temmuz 2012 veya 6, 7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan 

Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden; 

Uzman Yardımcısı (Genel) kadrosu için başvuruda bulunan adaylardan KPSS P39, KPSS 

P51, KPSS P53 veya KPSS P118 puan türlerinden herhangi birinden 80 puan ve üzeri almış ve 

başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi, 

Uzman Yardımcısı (Bilişim alanı) kadrosu için başvuruda bulunan adaylardan KPSS P5 

veya KPSS P8 puan türlerinden herhangi birinden 70 puan ve üzeri almış ve başvuruda 

bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi, 

içerisinde yer alması (Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sınava 

kabul edilir), 

4 - Yazılı sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını 

doldurmamış olmak (1/1/1978 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak), 

5 - Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumunun olmaması, 

gerekmektedir. 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. 

Sınav başvuruları, 16/09/2013 tarihinde başlayıp 27/09/2013 tarihinde sona erecektir. 

Başvurular, elektronik ortamda “www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan “Sınav Başvuru 

Formu”nun açıklamalar çerçevesinde doldurulması suretiyle yapılacaktır. 

Başvuru formunun doldurulması ve iletilmesi, sınav giriş belgeleri ile sınava ilişkin tüm 

bilgileri içeren “Sınav Broşürü” Kurum resmi internet sitesinden (www.kgk.gov.tr) temin 

edilebilecektir. 
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YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ 

Giriş sınavının yazılı bölümü 12–13/10/2013 tarihlerinde dört oturumda Ankara’da 

yapılacaktır. Sınav yeri adresi sınav giriş belgesinde belirtilecektir. 

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav yerleri; Kamu 

Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu “www.kgk.gov.tr” internet sayfasında ve 

e-Devlet portalında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. 

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurumun “www.kgk.gov.tr” 

internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. 

YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI 

Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümü; 

Uzman Yardımcısı (Genel) kadrosuna başvuruda bulunan adaylar için Muhasebe, Hukuk, 

Maliye ve İktisat-İşletme konularından klasik sınav şeklinde dört oturumda gerçekleştirilecek 

olup, sınav konuları şöyledir: 

a) İktisat Grubu: Mikro ve Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Para ve Banka, Türkiye 

Ekonomisi, Kalkınma İktisadı, İstatistik ve Ekonometri (Genel bilgiler) 

b) Maliye Grubu: Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi 

Hukuku ve Türk Vergi Sistemi 

c) Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Borçlar Hukuku, 

Medeni Hukuk (Başlangıç-Kişiler Hukuku-Eşya Hukuku), Ticaret Hukuku (Başlangıç-Ticari 

İşletme-Ticaret Şirketleri-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel hükümler) 

d) Muhasebe Grubu: Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Genel 

Matematik ve Ticari Hesap 

e) İşletme Grubu: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, İşletme Finansmanı, 

Pazarlama. 

Uzman Yardımcısı (Bilişim alanı) kadrosuna başvuruda bulunan adaylar için; Yazılım 

Mühendisliği, Algoritma ve Veri Yapıları, İşletim Sistemleri, Ağ, Veritabanı, Güvenlik ve 

Telekomünikasyon konularından klasik sınav şeklinde tek oturumda gerçekleştirilecektir. 

Yukarıda alanlar itibarıyla belirtilen konu grupları, yazılı sınavın genel çerçevesini 

belirlemekte olup, her konu grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına 

gelmemektedir. 

DEĞERLENDİRME 

Yazılı Sınavın Değerlendirmesi 

Genel uzman yardımcılığı kadrosuna yönelik yapılacak yazılı sınav için, yukarıda 

belirtilen yazılı sınava ilişkin dört ana sınav grubunun her biri için 100 puan üzerinden 

değerlendirme yapılacaktır. Başarılı sayılmak için, bu grupların her birinden en az yarısı kadar not 

alınması ve alınan notların aritmetik ortalamasının 70'den aşağı olmaması zorunludur. 

Bilişim uzman yardımcılığı kadrosuna yönelik yapılacak yazılı sınav, 100 tam puan 

üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için en az 70 puan almak zorunludur. 

Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak 

atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca son 

sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. 

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. 
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Sözlü sınav yeri ve tarihi, “http://www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilmek 

suretiyle duyurulacaktır. 

Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi 

Sözlü sınav adayların; 

- Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 

- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

- Genel yetenek ve genel kültürü, 

- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

yönlerinden değerlendirilmesi ve her birine ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle 

gerçekleştirilir. 

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan 

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. 

Giriş sınav puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü puanı ile yazılı sınav 

puanının aritmetik ortalamasıdır. 

Adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya öncelik 

tanınır. 

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ 

Sınav Komisyonunca başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak giriş sınavı 

duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Yapılan 

sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro 

sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından yedek aday isimleri de belirlenir. 

Sınavı asil ve yedek olarak kazananların isimleri Kurumda uygun yerlere asılmak ve 

“http://www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. 

Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir. 

Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Kamu 

Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda olacak şekilde yazılı olarak itiraz 

edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç beş iş günü 

içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir. 

DİĞER HUSUSLAR 

a) Adayların, sınavda sınav giriş belgesini ve ayrıca sınavda kimlik tespitinde kullanılmak 

üzere nüfus cüzdanını veya sürücü belgesini yanında bulundurmaları gerekmektedir. 

b) Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları 

geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal 

edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler. 

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 

sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet 

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

İlan olunur. 7323/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No : 4549-2 Karar Tarihi : 13/08/2013 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/08/2013 tarihli toplantısında; Çekisan Depolama 

Hizmetleri Limited Şirketi’nin; DEP/476-155/10875 sayılı Depolama Lisansı kapsamında 

Çekisan Çekmece Terminali Yakuplu Mahallesi Genç Osman Caddesi No: 3 Beylikdüzü/İstanbul 

adresinde faaliyette bulunan Çekmece Akaryakıt Terminaline ilişkin depolama tarifesinin, Günlük 

Depolama Hizmeti bedelinin benzin, motorin ve havacılık yakıtı türleri için 0,38 TL/m3, fuel oil 

türleri için ise 0,38 TL/Ton; Teslim Alma-Teslim Etme Hizmeti edelinin benzin, motorin ve 

havacılık yakıtı türleri için 14,48 TL/m3, fuel oil türleri için ise 14,48 TL/Ton, 

Teslim alma-Teslim etme hizmet bedellerinde uygulanan indirimler;  

Benzin türleri, Motorin türleri ve Havacılık Yakıtlarında;  

• 10.000 m3 - 15.000 m3 miktarlar arası teslim alma-etme için (%20)  

• 15.001 m3 - 20.000 m3 miktarlar arası teslim alma-etme için (%40)  

• 20.001 m3'ten büyük miktarlarda teslim alma-etme için (%60),  

Fuel Oil türlerinde ise; 

• 3.000 ton - 5.000 ton miktarlar arası teslim alma-etme için (%20)  

• 5.001 ton - 8.000 ton miktarlar arası teslim alma-etme için (%40) 

• 8.001 ton’dan büyük miktarlarda teslim alma-etme için (%60)  

olacak şekilde tadil edilmesine, 

karar verilmiştir. 7322/1-1 

—— • —— 
Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 HATAY 

Üniversitemiz Birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri 

uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.  

Duyurulur. 

Rektörlük : 0-326- 221 33 17-18 

 

BİRİMİ/BÖLÜMÜ/ANABİLİM 

DALI 
UNVANI DRC. AD. NİTELİKLERİ 

İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK. 
    

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE 

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖL.    
  

YÖNETİM VE ÇALIŞMA 

PSİKOLOJİSİ 
DOÇENT 1 1 

Personel Güçlendirme ve 

Tükenmişlik konularında 

çalışmış olmak. 

TAYFUR ATA SÖKMEN TIP 

FAK.     

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖL. 
    

ACİL TIP DOÇENT 1 1 
Zehirlenmeler konusunda 

çalışmış olmak. 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 
    

BAHÇE BİTKİLERİ BÖL. 
   

  

MEYVE YETİŞTİRME VE 

ISLAHI  
DOÇENT 1 1 

Sert kabuklu meyveler ve 

moleküler teknikler 

konusunda çalışmış olmak 

ZOOTEKNİ BÖL. 
   

  

HAYVAN YETİŞTİRME  DOÇENT 1 1 

Çiftlik Hayvanlarında 

genetik parametre tahminleri 

üzerine çalışmış olmak 

 7319/1-1 
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/528 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme 

Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Samsun Süleyman Yançatoral 

Çocuk Yuvası Müdürlüğü 
İl/İlçe Samsun 

Adresi 
Adalet Mahallesi Mevlana Caddesi 

No: 41 Samsun 
Tel-Faks (0362) 231 25 88-(0362) 233 52 14 

Posta Kodu 55030 E-Mail suleymenycym@aile.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Gökkuşağı Gıda Tekstil Taşımacılık 

Temizlik ve Haşere Mücadele Hizmet 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

 

Adresi 
Cedit Mahallesi Gençlik Caddesi        

No: 27/1 İlkadım/Samsun 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4030037365  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

17600 Ticaret Sicil Nolu 

19669 Oda Sicil Nolu 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7335/1-1 
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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

ATAMA KARARI
— Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
— Bayburt Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Bayburt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Bayburt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

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. 


