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YÖNETMELİKLER

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAŞGARLI MAHMUT TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı; Erciyes Üniversitesi Kaşgarlı Mahmut Türkçe

Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları, bun-

ların görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erciyes Üniversitesi Kaşgarlı Mahmut Türkçe Öğre-

timi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları ve bu or-

ganların görevleri 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.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma Grupları: Türkçenin eğitim ve öğretiminde kullanılan ders kitapları, yardımcı

kitaplar, sözlük, yoğun disk (CD) ve benzeri materyalleri hazırlayacak kişileri,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez (ERÜ TÖMER): Erciyes Üniversitesi Kaşgarlı Mahmut Türkçe Öğretimi

Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Erciyes Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türk dilinin tarihsel gelişimi sürecinde konuşulan

ve yazılan tüm eski ve yeni kollarını araştırmak, Türkçeyi ve yabancı dilleri öğrenme-öğretme

yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak, Türk topluluklarının, farklı coğrafya-

larda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk kültürünün çevre

kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırmak, yabancılara Türkiye Türkçesini öğretmek ve

bu alanla ilgili her türlü faaliyette bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine uygun

olarak yurt içinde şubeler açmak, yabancılara, yurt dışında yaşayan veya Türkiye’ye dönen

Türk vatandaşlarına ve diğer isteklilere Türkiye Türkçesini öğretmek, yurt dışında dil öğretim

merkezleri ile işbirliği yapmak.

b) Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde üniversitelerin ilgili

birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda

çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulun-

mak.

c) Türk dili ve yabancı dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar ya-

parak Türkçenin anadil ve yabancı dil olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazır-

layıp eğitim ve öğretim yöntemleri geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki

kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

ç) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için dilbilim verileri çerçevesinde

Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

d) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi ve Türk

kültürünü tanıtan çoklu ortam çalışmaları hazırlamak ve hazırlatmak; kitaplar ve broşürler ya-

yımlamak, yayımlatmak.

e) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretebilmek için çeşitli oryantasyon faaliyetleri çerçeve-

sinde Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmak, bu amaçla yurt içinde ve yurt

dışında geziler tertip etmek, yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek.

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üni-

versitelerin Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk

Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi, Dil Bilimi, Yabancı Diller ve benzeri bölümlerin son

sınıf öğrencilerine, mezunlarına ve lisansüstü mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları

düzenlemek, stajyer kabul etmek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.
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g) Diller hakkında veri toplamak, toplanan verileri betimlemeli ve kuramsal dilbilim

kavramları çerçevesinde incelemek; bu amaçla ilgili dil veri bankası kurmak, yurt içindeki ve

yurt dışındaki dil veri bankası bulunan kurumlarla iletişim içinde olmak; bu amaçlar doğrultu-

sunda konferanslar, seminerler ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bunlara katılmak.

ğ) Ölçme-değerlendirme araçları geliştirerek yurt içi ve yurt dışında dil sınavları ve

sertifikalı dil yeterlik sınavları düzenlemek.

h)  Çeşitli eğitim düzeylerindeki öğrencilere ve yetişkinlere yönelik diksiyon, okuma

ve benzeri Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak

ve kurslar sonunda sertifikalar vermek.

ı) Yurt içinde ve yurt dışında kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar kapsamında yer alan

AR-GE, eğitim merkezleri, STK ve benzeri organlarla eğitim amaçlı proje ve etkinlikler dü-

zenlemek.

i) Merkez faaliyetleri kapsamında Üniversiteye gelen yabancılar ile Üniversite öğretim

elemanı ve öğrencileri arasında isteğe bağlı olarak konuşma pratiği yapma imkânı sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-

dirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğ-

retim elemanları  arasından en çok üç kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı

olarak görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

ç) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu yönetim kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

d) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli

önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.
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Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.

c) Gerektiğinde Müdüre ve Yönetim Kurulu Başkanlığına vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve

Merkezin faaliyet alanı  ile ilgili  Üniversite  öğretim elemanları  arasından, Müdürün önerisi

ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üyeyle birlikte, toplam yedi üyeden oluşur.

Süresi biten  üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin

yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın

faaliyetleri, döner sermaye işlemleri ve bu faaliyetlerle ilgili usul ve esasları kararlaştırır.

(3) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Mü-

dürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:

a) Ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda

karar almak.

b) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün

tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek.

c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine

ilişkin esasları  tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlen-

mesine karar vermek.

d) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.

e) Merkez birimlerinin kuruluşu ve işleyişi hakkında esasları belirlemek ve Üniversite

Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

f) Merkeze bağlı birim açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bu

konuda Rektörlüğe öneride bulunulmasına karar vermek.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve  özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalış-

maların esas ve usullerini tespit etmek.

16 Eylül 2013 – Sayı : 28767                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5



ğ) Merkezde ders verecek öğretim elemanlarına yapılacak ödemelerin ne kadar ve ne

şekilde yapılacağını belirleyerek Rektörün onayına sunmak.

h) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda bilgi ve

deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşları

ile özel kuruluşlardaki uzman kişiler arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç

yıl süreyle görevlendirilen en fazla on kişiden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden gö-

revlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-

lamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez olağan olarak toplanır.

Müdür, gerekli görmesi halinde, Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde

bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde ve tavsiye niteliğinde önerilerde

bulunmak.

c) Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör

yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.

Ek ders

MADDE 17 – (1) Merkezde verilecek derslere ilişkin yapılacak ödemeler Üniversite

Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Fatih Üniversitesinden:

FATİH ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-

öğretime, öğrencilerin kayıtlarına ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp doktoru unvanı

almak üzere öğretim gören öğrencilerin eğitim-öğretim, öğrenci kayıtları, sınav ve değerlen-

dirme, izin, kayıt silme ve diploma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dekanlık: Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

b) Dönem: Her bir eğitim yılını,

c) Dönem Koordinatörü: Tıp Fakültesindeki her dönemin koordinatörünü,

ç) Fakülte: Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesini,

d) Fakülte Kurulu: Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

e) Mütevelli Heyet: Fatih Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Rektör: Fatih Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Fatih Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Fatih Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul, Kayıt Şartları ve Öğrenci Statüsü

Öğrenci kabul ve kayıt şartları

MADDE 5 – (1) Fakülteye, Yükseköğretim Kurulu tarafından konulan kurallara göre

öğrenci kabul edilir ve Rektörlükçe belirlenen günlerde öğrencilerin kaydı yapılır. Kayıt için

istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu

ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Zamanında

başvurmayan veya istenilen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.
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Eğitim-öğretim ücreti

MADDE 6 – (1) Lisans öğrencilerinden her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli Heye-

tince belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır.

Öğrenci statüsü

MADDE 7 – (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin öğren-

cilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her döne-

min başında kaydını yaptırmış ve öğrenim ücretini zamanında yatırmış olması şarttır.

Yatay geçiş

MADDE 8 – (1) Başka bir tıp fakültesinden yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin

Fakülteye kabulü; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğ-

retim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,

Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümle-

rine göre yapılır.

(2) Başvuruda bulunan öğrencilerin değerlendirmeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Adayların; ayrılacağı yükseköğretim programında genel not ortalamasının 4.00 üze-

rinden en az 2.40 veya 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

b) Adaylar, bulundukları öğretim programına kaydoldukları yıldaki yerleştirme puan-

larının %40’ı ile genel not ortalamasının 100 puan üzerinden %60’ının toplamına göre sıralanır.

c) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan ko-

misyon yapar.

ç) Kayıt dondurmuş olan öğrenciler de yatay geçiş hakkından yararlanabilir.

d) Dörtlü veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürül-

mesinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

(3) Üniversite içi farklı puan türlerindeki programlardan geçiş için öğrencinin; ÖSYM

tarafından yapılan merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla tıp fakültesi için geçerli olan puan tü-

ründe aldığı yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki ba-

şarısı yukarıdaki fıkra hükümlerine göre dikkate alınır.

Kayıt yenileme

MADDE 9 – (1) Fakültede öğrenciler her yıl Üniversitenin ilgili kurullarının tespit et-

tiği usullere göre kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işlemi, akademik takvimde

belirtilen süreler içerisinde yapılır.

(2) Üniversitenin belirlediği şartlar çerçevesinde öğrenim ücretini ödemeyen öğrenci-

lerin kayıtları yenilenmez, kayıtları yenilenmeyen öğrenciler öğrenime devam edemez ve sı-

navlara giremez. Öğrencinin zamanında ödemediği eğitim ücretleri, her yıl Üniversite Yönetim

Kurulu tarafından belirlenen oranda gecikme faizi uygulanarak tahsil edilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Süresi, Öğretim Dili ve Yılı

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 10 – (1) Fakültede eğitim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan altı dönem-

dir. Her dönem en az otuziki hafta sürelidir. Normal öğrenim süresi altı yıl olan tıp eğitimi

programını azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenciler, ilgili

döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam

etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan

diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 11 – (1) Fakültede eğitim dili Türkçedir.

Hazırlık sınıfı

MADDE 12 – (1) Fakültenin I inci dönemine yazılabilmek için adayların, Fakülteye

giriş şartlarına ve hakkına haiz olmaları ve anadili Türkçe olmayan öğrencilerin Türkçeden ye-

terlik sınavını başarmaları gerekir.

(2) Fakülteye giriş hakkını kazanan, ancak Türkçe yeterlik sınavını başaramayanlar

ilgili mevzuat hükümlerine göre bir yıl hazırlık sınıfı öğrenimi görürler.

Eğitim-öğretim şekli

MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretim; dönem I, II ve III’te genellikle ders kurulları, dönem

IV, V ve VI’da staj esasına göre yapılır. Fakültede entegre sistem uygulandığından eğitimde

teorik ve pratik dersler birlikte uygulanır. Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Fakülte dışında

pratik uygulamalı ders veya staj yapılabilir ve aynı amaçla Fakülte dışından öğrenci kabul edi-

lebilir.

(2) Öğrenciler, klinik bilimler dönemi (dönem IV) başlangıcına kadar en az iki hafta

süre ile yurtiçinde veya yurtdışındaki bir sağlık kuruluşunda gözlemci olarak yaz uygulaması

yaparlar. Bu uygulama klinik bilimler dönemine başlamak için önşarttır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devam, Mazeret ve İzin

Devam zorunluluğu

MADDE 14 – (1) Laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha, klinik çalışmaları

gibi uygulamalı ve teorik derslere devam zorunludur ve yoklama yapılır. Uygulamalı derslerin

% 20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders veya derslerin hiçbir sına-

vına alınmaz ve NA notu alır. Devamsızlık % 20’yi geçmediği takdirde öğrenci, devam etme-

diği uygulamalı çalışmaları, anabilim dalının imkânları ölçüsünde öğretim üyesinin gösterdiği

gün ve saatte telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci o ders veya ders-

lerin hiçbir sınavına alınmaz ve FF notu alır.
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(2) Teorik derslerin % 25’inden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci o

ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz ve NA notu alır. Pratik derslerin % 20’sinden, teorik

derslerin % 25’inden fazlasına devam etmeyen ve mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilen

öğrenci o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz, mazeretli olarak kalır ve FF notu alır.

Mazeretler

MADDE 15 – (1) Öğrencinin, eğitim süresinde, sağlık raporu ile mazeretli sayılabil-

mesi için hastalığını herhangi bir sağlık kurumundan alınacak bir rapor ile belgelendirmesi ve

bu raporun Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Sağlık mazereti Yönetim Kurulunca

kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Alınan sağ-

lık raporlarından, sağlık nedeni ile hekimlik mesleğini icra edemeyeceğine Yönetim Kurulunca

karar verilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Mazeretlerle ilgili her tür müracaat, ma-

zeretinin bitim tarihinden itibaren en geç iki hafta içinde Dekanlığa yapılır. Daha sonra yapılan

müracaatlar, geç sunulan raporlar veya yalnız sınav tarihlerini kapsayan raporlar işleme ko-

nulmaz. Yönetim Kurulu öğrencinin her türlü mazeretini, kabul veya reddedebilir.

İzinler

MADDE 16 – (1) Öğrencilere kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya öğrenim ve eği-

timlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkânların doğması ha-

linde Yönetim Kurulu kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir.

Öğrencinin eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat et-

mesi gerekir. Bu durumda öğrenci talep ettiği döneme ait öğrenim ücretinin 1/3’ünü ödemek

zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Puan, Not, Derece ve Katsayılar

Puan, not, derece ve katsayılar

MADDE 17 – (1) Tıp Fakültesi sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puanlar,

notlar, dereceler ve katsayılar aşağıda gösterilmiştir:

Dereceler Başarı Notu Katsayı Transkriptte gösterilen eşdeğer puan

Pekiyi AA 4.00 90-100

Pekiyi BA 3.50 80-89

İyi BB 3.00 75-79

İyi CB 2.50 65-74

Orta CC 2.00 60-64

FF 0.00 0-59

(2) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:

a) S: Yeterli.

b) U: Yetersiz.

c) NA: Devamsız.
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(3) Bunlardan;

a) (S) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğrenci-

lere verilir.

b) (U) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarısız olan öğren-

cilere verilir.

c) (NA) notu; derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine

getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF)

notu işlemi görür.

ALTINCI BÖLÜM

Dönem I, II ve III’e İlişkin Esaslar

Ders kurulu sınavları

MADDE 18 – (1) Ders kurulu sınavları şunlardır:

a) Ders Kurulu Sınavı: Dönem I, II ve III’teki ara sınavlarına Ders Kurulu Sınavı adı

verilir ve her kurulun sonunda pratik ve teorik sınavlardan oluşan bir ders kurulu sınavı yapılır.

Pratik sınavlara girmek zorunludur. Sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihler arasında de-

kanlık tarafından saptanan yer, gün ve saatte yapılır. Sınav tarihi ve yeri dekanlık tarafından

ilan edilir.

b) Dönem Sonu Genel Sınavı: Her dönemin sonunda, son Ders Kurulu Sınavının biti-

minden itibaren en erken 15, en geç 21 gün sonra bütün ders kurullarını kapsayan ve adına Dö-

nem Sonu Genel Sınavı denilen tek veya iki oturum şeklinde sınav yapılır. Seçmeli derslerin

Genel Sınavı her yarıyılın son haftasında yapılır. Ortak zorunlu derslerin genel sınavı yarıyılın

sonunda akademik takvimde belirtilen tarihler arasında dekanlık tarafından saptanan yer, gün

ve saatte yapılır. Sınav tarih ve yerleri dekanlık tarafından ilan edilir.

c) Dönem Sonu Bütünleme Sınavı: Bu sınav Dönem Sonu Genel Sınavının bitiminden

itibaren en erken 15, en geç 21 gün sonra tek veya iki oturum şeklinde yapılır. Seçmeli derslerin

bütünleme sınavı, seçmeli derslerin Genel Sınavının bitiminden en erken 15, en geç 21 gün

içinde yapılır. Ortak zorunlu derslerin bütünleme sınavı genel sınavının bitiminden en erken 15,

en geç 21 gün içinde yapılır. Sınav tarih ve yerleri dekanlık tarafından ilan edilir.

Dönem notu

MADDE 19 – (1) Dönem sonu notu:

a) Ders kurulları notları ortalamasının %60’ı ile Dönem Sonu Genel veya bütünleme

sınavı notunun %40’ı toplamının verdiği sayıya karşılık olan nottur.

b) Ders Kurulları ortalama notu FF olan öğrenci, Dönem Sonu ve/veya Bütünleme Sı-

navına alınır. Dönem Sonu Genel veya Bütünleme Sınavında elde edilen notun %40’ı ile bu

maddenin (a) fıkrasında belirtilen Ders Kurulları notları ortalamasının %60’ı toplamının verdiği

sayıya karşılık olan not öğrencinin Dönem Notudur.
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c) Dönem I, II ve III öğrencileri, ders kurulları not ortalaması 80 ve üzeri olduğunda

Dönem Sonu Genel Sınavına girmeksizin sınıf geçme hakkı elde ederler. Bu durumda olan öğ-

rencilerin Dönem Sonu Genel Sınavından 5 (beş) iş günü öncesine kadar Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığına Dönem Sonu Genel sınavsız geçişten yararlanmak istediklerine dair bir dilekçe

ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuran öğrencilerin dönem sonu genel sınav notu ders ku-

rullarının not ortalaması olarak kabul edilir. Başvurmayan öğrenciler Dönem Sonu Genel Sı-

navına girmek zorundadır.

ç) Ortak zorunlu derslerde; ara sınav notunun %40’ı ile genel/bütünleme sınavının

%60’ının toplamının verdiği sayıya karşılık gelen nottur. Ortak zorunlu derslerde genel/bütün-

leme sınavından en az 50 alma şartı aranır.

Dönem geçme puanı

MADDE 20 – (1) Sınavlarda 100 (yüz) üzerinden alınan puanlar bu Yönetmeliğin

17 nci maddesindeki sınırlara göre nota çevrilir. Dönem geçme puanı 100 tam puan üzerinden

60’tır. Sınav sonuçları öğrenciye Dönem I, II ve III’te puan ve not olarak, Dönem IV, V ve Vl’da

sadece not olarak bildirilir. Oluşan başarı notunu tam sayı değil ise virgülden sonraki sayı 5’ten

küçük ise aşağı, 5 ve üzeri ise birler hanesi yukarı yuvarlanarak harf sistemine çevrilir.

Sınav dallarının sonuca etkisi

MADDE 21 – (1) Bir sınavın bütün dallarından elde edilen puanların toplamı, o sınavın

başarı notunu tayin eder. Ancak Ders Kurulu, Dönem Sonu Genel veya Dönem Sonu Bütünle-

me sınavlarında öğrenci sınav dallarının bir veya birkaçından %50’nin altında not alarak ba-

şarısız olursa o dalda elde ettiği puan ile, o dalın toplam puanının %50’si arasında kalan puan

farkı, sınav toplam puanından düşülür. Konular itibariyle dalların kapsamı Koordinatörler Ku-

rulu tarafından saptanır.

Dönemin tekrarı

MADDE 22 – (1) Ders Kurulu ve Dönem Sonu Genel Sınavına zorunlu olduğu halde

girmeyen öğrencinin Dönem Sonu Bütünleme Sınavına da girmemesi halinde Dönem Notu F

olur. Bu durumdaki öğrencinin ara sınav not ortalaması dikkate alınmaz.

(2) Ders Kurulu ve Dönem Sonu Bütünleme Sınavı sonunda da Dönem Notu FF olan

öğrenci, yıla ait tüm ders kurulları ile o dönemi tekrar eder.

(3) Seçmeli ve ortak zorunlu derslerin Genel ve Bütünleme Sınavında başarısız olan

öğrenci, bir sonraki öğretim yılında devam zorunluluğu olmaksızın o dersi programına almak

ve sınavlarına girmekle yükümlüdür. Dönem III'ün sonuna kadar seçmeli ve ortak zorunlu ders-

lerden başarılı olamayan öğrenci Dönem IV'e başlayamaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Dönem IV ve V ile İlgili Esaslar

Stajların tamamlattırılması

MADDE 23 – (1) Stajlarda mazeretli veya mazeretsiz devamsızlıkları olan öğrenciler,

sınava girebilmek için, devamsız oldukları süreyi tamamlamak zorundadır.
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Staj sınavı

MADDE 24 – (1) IV üncü ve V inci dönemlerde her stajın sonunda sınav yapılır. Bu

sınav yazılı ve/veya sözlü, teorik ve pratik olarak yapılır. Teorik sınavda 50 ve üzerinde ala-

mayanlar başarısız kabul edilir. Pratik sınavdan 60 puanın altında alan öğrenci stajı geçmiş sa-

yılmaz. Not takdirinde öğrencinin staj süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne alınır. Teo-

rik ve pratik sınav not toplamı 100 tam puan üzerinden 60 ve üzerinde olanlar başarılı kabul

edilir.

Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı

MADDE 25 – (1) Dönem IV ve V’teki stajların bir veya daha fazlasından başarılı ola-

mayan öğrenci bu stajların bütünleme sınavlarına o dönemin son stajının bitiminden en erken

onbeş, en geç yirmibir gün sonra alınır. Bütünleme sınav veya sınavlarında da başarılı olamayan

öğrenciye, öğrenim süresi elverdiği takdirde bu staj veya stajları bir sonraki ders yılında tek-

rarlama hakkı verilir. Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki süreler içerisinde bu staj veya

stajları bir sonraki ders yılında veya Dekanlık tarafından uygun görülen tarihlerde, bir defa

daha tekrarlama hakkı verilir. Yine başarı gösteremeyen öğrenci en son kaldığı stajın bitiminden

en erken onbeş, en geç yirmibir gün sonra kaldığı staj veya stajların bütünleme sınavlarına

alınır.

(2) Stajlara devam yükümlülüklerini yerine getirdiği halde yıl içi ve yılsonu sınav yü-

kümlülüklerini, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği için Fakülteden

kaydı silinenlerden FF notu alarak en fazla üç stajdan başarısız olanlara, başvuruları üzerine

üç yıl içinde bu stajları her defasında tekrarlamak kaydıyla, üç sınav hakkı verilir. Başvurular

eğitim-öğretim yılı başında yapılır. Bu süreler öğrenim süresinden sayılmaz ve bu durumda

olanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bütün stajların sınavlarından başarılı olanlar

öğrenimlerine kaldıkları yerden devam eder.

Staj notu

MADDE 26 – (1) Staj sonunda yapılan sınavda veya staj bütünleme sınavında alınan

nottur.

Dönem notu

MADDE 27 – (1) Dönem IV ve V’te başarılı öğrencilerin staj notlarını tespit için, uy-

gulama sınavının % 50’si ile yazılı sınavının % 50’si toplanır. Staj geçme puanı 100 tam puan

üzerinden 60’tır. Staj notlarının ortalamaları bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde gösterildiği

şekilde nota çevrilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Dönem VI Aile Hekimliği-İnternlik ile İlgili Esaslar

Dönem VI stajların değerlendirilmesi

MADDE 28 – (1) Bu dönemde öğrencilerin başarısı; her anabilim dalında yapılan ça-

lışma sonunda, klinik, poliklinik, laboratuar ve saha çalışmaları, yazdıkları hasta müşahedeleri

ve epikrizler, hastalara muameleleri ve ilgileri, nöbetler ve katıldıkları seminerler, klinik ve
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klinikopatolojik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak, bu Yönetmeliğin 17 nci

maddesinde belirtilen notlarla değerlendirilir. Dokuz yıllık eğitim-öğretim süresi sonunda, dö-

nem VI’da başarısız olunan staj sayısının beşten fazla olması halinde öğrenciye başarısız olduğu

bu stajları, bir öğretim yılı içinde kullanmak koşulu ile birer kez tekrar hakkı verilir. Bu tekrar

hakkının kullanılması sonunda başarısız olduğu staj sayısını beş ya da daha aza indirenlere

birer kez, tekrar hakkını kullanmadan, azami eğitim-öğretim süresi sonunda en fazla beş stajdan

başarısız olanlara ise iki öğretim yılı içinde kullanılmak üzere, ikişer kez stajları tekrar hakkı

verilir. Üç veya daha az stajdan başarısız olanlara ise sınırsız staj tekrarı hakkı tanınır. Üst üste

veya aralıklı olarak toplam üç eğitim yılı stajları tekrar etmeyenler, sınırsız olan bu haktan vaz-

geçmiş sayılarak bu haktan yararlanamaz ve Üniversite ile ilişikleri kesilir. Sınırsız hak kul-

lanma durumunda olanlar, eğitim-öğretim ücretini ödemeye devam eder, ancak staj tekrarı dı-

şındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Aile hekimliği-internlik başarı notu

MADDE 29 – (1) Dönem VI’da başarılı öğrencilerin notlarını tespit için staj notlarının

ortalamaları bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde gösterildiği şekilde nota çevrilir. Her bir stajın

geçme puanı 100 tam puan üzerinden 60’tır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diplomalar

MADDE 30 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması: Tıp öğrenimini tamamlayamayan veya ta-

mamlayamayacakları anlaşılanlara; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması

Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik esaslarına göre ön

lisans diploması verilir.

b) Tıp doktorluğu diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süre-

sini başarı ile tamamlayanlara tıp doktorluğu diploması verilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 31 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edil-

dikten sonra en geç bir hafta içerisinde, dilekçelerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim

ederek yaparlar. Bu itirazlar dönem koordinatörü ve/veya ilgili öğretim üyeleri tarafından göz-

den geçirilir ve ancak maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılır ve öğrenciye bildirilir.

Başka nedenle not değiştirilmez.

Ön şart ve dönem tekrarı

MADDE 32 – (1) Tıp doktorluğu eğitiminde bir dönem bir sonraki dönemin ön şartıdır.

Bu nedenle bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez. Öğrenci; dönem I,

II ve III’te kaldığı dönemi, dönem IV, V ve VI’da kaldığı staj veya stajları aynı şekilde tekrar

eder.
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Sınav günleri ve şekli

MADDE 33 – (1) Sınav tarihleri ilan edildikten sonra değiştirilmez.

(2) Sınavlar yazılı ve/veya sözlü, teorik ve pratik olarak yapılır. Gerekli hallerde pratik

sınavı yapılmayabilir.

(3) Öğretim üye ve görevlileri daha önceden haber vererek veya vermeden, ders ve pra-

tikler esnasında bazı öğrencileri veya bütün sınıfı sınava alabilir.

(4) Öğrenciler, ilan edilen gün ve saatte sınavlara girmek zorundadır. Sınavın teorik ve-

ya pratik kısımlarından herhangi birine ya da zamanında sınava girmeyen öğrencinin notu FF

olur.

(5) Sınavlarda kopya yapan veya kopyaya teşebbüs eden öğrenciye FF notu verilir ve

ayrıca hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(6) Fakülte Kurulu kararı ile gerekli hallerde açılacak dersler için iki genel ve iki bü-

tünleme sınav hakkı verilir.

(7) Öğrenciler Senatoca belirtilen esaslar doğrultusunda ayrıca ortak zorunlu dersler

almak ve başarmak zorundadır. Ortak zorunlu ve seçmeli dersler için, 21/8/2011 tarihli ve

28032 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönet-

meliği hükümleri uygulanır.

Başarı derecesi

MADDE 34 – (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecelerinin tespiti için

okudukları bütün dönemlerin notlarının ortalaması aşağıda gösterildiği şekilde dereceye

çevrilir:

Not Ortalaması Başarı Derecesi

3.50 – 4.00 Pekiyi

2.50 – 3.49 İyi

2.00 – 2.49 Orta

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Fatih Üniversitesi

Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri, Senato, Fakülte Kurulu, Yönetim Kurulu ve

Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 36 – (1) 12/4/2009 tarihli ve 27198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden:

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ KARİYER VE

GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Kariyer ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yö-

netim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kariyer

ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim or-

ganlarına 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.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (KAGİM): Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kariyer ve Girişimcilik

Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Üniversitenin öğrenci adayları, öğrencileri, mezunları, çalışanları ile

kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör işletmelerine yönelik olarak kariyer ve girişimcilik

alanlarında eğitim, araştırma, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sağlamak; öğrenci ve me-

zunların istihdam edilebilme imkânlarını araştırmak ve mezunların üniversite sonrasında da

dayanışma ve işbirliği içerisinde olmasını sağlamak; küçük ve orta ölçekli işletmeler, aile iş-

letmeleri ve kadın girişimciliğinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma ve eğitim faaliyet-

leri gerçekleştirmek; Üniversitenin ve Türkiye'nin insan kaynakları ve girişimcilik potansiye-

linin ve performansının artırılmasına katkıda bulunmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaç çerçeve-

sinde aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Bütünsel bir yaklaşımla ve paydaşları da dikkate alarak; üniversite öncesi, tercih sü-

reci, öğrencilik, mezuniyet ve sonrasını kapsayan ve aday-öğrenci-mezun-çalışan ve aileleri
ile sektörleri ve diğer paydaşları içeren bir anlayışla kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin
faaliyetler gerçekleştirmek.

b) Kariyer günleri adı altında mezun, aday ve sektörlerin katıldığı toplantılar düzenle-
yerek çeşitli mesleklerdeki işleri, iş hayatını ve kariyer olanaklarını tanıtmak; kuruluşlar, aday-
lar ve mezunlar arasında irtibat sağlanarak iş başvurusu ve staj imkânları oluşturmak.

c) Öğrencilerle, öğrenim süreleri boyunca bireysel görüşmeler yaparak eğilim, yetenek
ve ilgi alanlarını belirlemek ve birimler bazında insan kaynakları veri tabanı, kişisel özellik
envanteri oluşturmak, girişimcilik eğilimi olan ve yeteneği olan öğrencilerin merkezde deneyim
ve bilgi sahibi olmasını sağlamak.

ç) Öğrenciler için düzenli bir şekilde yurt içi ve yurt dışı staj imkânları araştırmak.
d) Öğrenciler, mezunlar ve çalışanlara yönelik seminer, kurs ve sertifika programları

düzenleyerek onların mesleki donanımlarını artıracak ve sektörde istenen özellikleri kazandı-
racak liderlik, motivasyon, takım çalışması, iş arama teknikleri, etkin özgeçmiş yazma, başarılı
bir mülakat gerçekleştirme gibi konularda eğitim vermek.

e) Kariyer seçimi, mesleki yönlendirme ve girişimcilik konularında öğrencilere, kamu
kuruluşlarına ve özel sektör işletmelerine ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti
vermek.

f) Üniversite mezunlarının, mezuniyet sonrası yaşamlarında da yakın ilişki, dayanışma
ve işbirliğini sağlayacak faaliyetler gerçekleştirmek.

g) İşletme ve girişimcileri tanıma gezileri düzenlemek, sektörleri daha yakından tanımak
amacıyla işletmelerle işbirliği gerçekleştirmek, eleman talebinde bulunan kuruluşlarla yüksek
lisans ve doktora öğrencileri dahil mezunlarla irtibat sağlamak.

ğ) Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve imkanları ile girişimcilik alanında araş-
tırma, uygulama, eğitim, yayın ve proje faaliyetleri gerçekleştirmek ve bu faaliyetlerin gerçek-
leştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

h) Kariyer ve girişimcilik alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, kongre,
çalıştay veya konferans düzenlemek, bu tür toplantılara iştirak etmek, çeşitli sektörler ve sivil
toplum kuruluşlarıyla üniversite arasında ortak projeler yürütmek, ulusal ve uluslararası kuru-
luşlarla işbirliği yapmak.

ı) Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak üzere kariyer ve girişimcilik konularında
projeler hazırlamak, projelere katılmak.

i) Girişimciliğin başlangıç aşaması veya ön kuluçka süreci olarak anılan evredeki giri-
şimciler veya adaylar için; stratejik plan tasarımı, iş planı hazırlama, yaratıcı yenilikçilik, proje
hazırlama ve yönetme, muhasebe, dış ticaret, fikri ve sınai haklar, üretim planı, pazar planı,
pazarlama, işletme mevzuatı, finans kaynakları ve benzeri temel girişimcilik konularında se-
miner, kurslar, ileri düzeyde uzmanlık ve sertifika programları düzenlemek.

j) Yerel ekonomik kalkınma ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik olarak kümelenme
ve ilgili konularda seminerler, etkinlikler ve projeler gerçekleştirmek, araştırmalar yürütmek.
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k) Yerel ve bölgesel kalkınmaya destek olmak amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği ve
projeler yürütmek.

l) Ekonomik, demokratik, kültürel ve sosyal gelişmenin girişimciler aracılığıyla sağ-
lanmasına yönelik araştırmalar gerçekleştirmek.

m) Girişimcilik alanında düzenlenen ulusal veya uluslararası düzeyde yarışmalara öğ-
rencilerin, öğretim elemanlarının veya Üniversitenin katılımı yönünde gerekli girişimlerde bu-
lunmak.

n) Öncü girişimcilik, iş fikirleri, iş planı yarışmaları düzenlemek, başarılı girişimcileri
incelemek, girişimcilik konusunda örnek olay çalışmaları hazırlamak.

o) Öğrencileri ve akademik personeli girişimcilik konusunda teşvik etmek.
ö) Kariyer ve girişimcilik konularında elde edilen deneyimleri lisans ve lisansüstü eği-

tim programlarıyla bütünleştirecek çalışmalar yapmak, ilgili eğitim ve öğretim programları ile
işbirliği içerisinde projeler oluşturmak ve ders içeriklerinin yenilenmesini sağlamak, ilgili ko-
nularda tezler hazırlamak.

p) Kariyer ve girişimcilik konularına ilişkin teorik, pratik bilgi ve deneyim birikiminin
yayılması amacıyla aynı alanda faaliyette bulunan yükseköğretim kurumları ile öğretim üyesi,
uzman, personel ve öğrenci değişimi sağlamak.

r) Sosyal girişimcilik kavramının toplumda yaygınlaştırılması amacıyla örnek sosyal
sorumluluk projeleri hayata geçirmek.

s) Kahramanmaraş ilinde yerel ve bölgesel girişimciliği geliştirici destek mekanizmaları
oluşturmak, özel projeler geliştirmek, desteklemek, bilgi paylaşımını sağlamak.

ş) Kadın girişimciliği ve kadın girişimciliğinin geliştirilmesi konusunda araştırma ve
projeler gerçekleştirmek.

t) Girişimciliğin geliştirilmesini engelleyen sorunların belirlenmesine yönelik araştır-
malar yapmak, çözüm önerileri ortaya koymak.

u) Yeni ve başarılı küçük işletmelerin kurulması ve gelişmesini sağlayıcı etkinlikler
gerçekleştirerek istihdamı artırmaya katkıda bulunmak.

ü) Kobileri ve aile işletmelerini girişimcilik kültürü ve mevcut işi geliştirme konusunda
eğitecek çalışmalar yapmak.

v) Merkez program ve hizmetlerine paydaşlar ve ilgili çevrenin ilgisini artıracak çalış-
malar yapmak, etkinlikler düzenlemek, faaliyetler ile ilgili öğrenci, mezun, kurum ve kuruluş-
lara yönelik bültenler oluşturmak ve merkezin amaçları doğrultusunda her türlü görsel ve basılı
yayını yapmak.

y)Merkezin amacına yönelik olarak kütüphane, doküman merkezi kurmak, Kahraman-
maraş ilindeki işletmeleri tanıtan bilgi bankası oluşturmak.

z) Müdür ve Yönetim Kurulunca belirlenen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı olarak görev yapan ve Merkezin

faaliyet alanları ile ilgili konularda çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl
süreyle görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Görevi sona eren Müdür aynı
usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha uzun bir süre kesintisiz olarak
görevi başında bulunmadığı hallerde yeni bir Müdür aynı usulle görevlendirilir.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları
ile ilgili konularda çalışan biri, Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim ele-
manlarından, diğeri ise diğer birimlerden Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları ara-
sından olmak üzere iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rek-
töre önerir. Süresi dolan müdür yardımcısı aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Rektör, Mü-
dürün önerisi üzerine müdür yardımcılarını değiştirebilir. Görevine son verilen veya görevinden
ayrılan müdür yardımcısı yerine, yeni müdür yardımcısı aynı usulle görevlendirilebilir. Müdür
yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi, yardımcı-
larının da bulunmaması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinden birisi, Rektörün bilgisine su-
nularak Müdürlüğe vekalet eder. Müdürlüğe vekalet eden müdür yardımcısı veya Yönetim Ku-
rulu üyesi, Yönetim Kurulu toplantısına Müdürün oy hakkı ile katılır. Müdürün görevi sona
erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının amacına uygun olarak ve koordinasyon içinde geliştirilme-

sini, planlanmasını, yürütülmesini ve denetimini sağlamak.
c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, toplantıya çağırmak, gündemi oluşturmak.
ç) Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.
d) Gerektiğinde çalışma grupları ve komisyonlar oluşturarak faaliyetlerini düzenlemek,

yürütmek ve denetlemek.
e) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimlerini oluşturmak, bu birimlerin faaliyetlerini

düzenlemek, koordine ve kontrol etmek.
f) Yurt içinde ve yurt dışında Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve ku-

ruluşlar ile işbirliği ve/veya koordinasyon içerisinde ortak projeler ve faaliyetler belirlemek ve
yürütmek.

g) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak
ve Yönetim Kurulunun değerlendirmesi sonucunda onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

ğ) Merkezin personel ve diğer kaynak ihtiyaçlarını belirlemek, Merkez bütçesini ha-
zırlamak ve Yönetim Kurulunun incelemesi sonucunda onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

h) İlgili mevzuatın kendisine vermiş olduğu diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdür tarafından

öncelikle Merkezin faaliyet alanları ile ilgili öğretim üyeleri arasından önerilen ve Rektör ta-
rafından üç yıl süreyle görevlendirilecek dört kişiyle birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Müdür,
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Yönetim Kurulu Başkanıdır. Süresi dolan üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Ge-
rektiğinde Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine, atanmalarındaki usule uygun olarak, Mü-
dürün gerekçeli teklifi üzerine Rektör tarafından son verilebilir. Görevine son verilenlerin, sü-
resi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin ye-
rine, kalan süreleri doldurmak üzere yeni üyeler aynı usullerle görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine olağan olarak üç ayda bir toplanır. Müdür
gerekli durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, Mü-
dür tarafından belirlenen gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu salt ço-
ğunlukla toplanır ve kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Yö-
netim Kurulu Başkanının oyu yönünde karar verilmiş sayılır. Yönetim Kurulu toplantısına üst
üste üç defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu Başkanının uygun
görmesi halinde sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak.
b) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda

kararlar almak.
c) Müdürün hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit

etmek.
ç) Müdürün hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma prog-

ramını değerlendirerek onaylamak.
d) Müdür tarafından hazırlanan Merkezin personel ve diğer kaynak ihtiyaçlarını ve büt-

çeyle ilgili önerileri incelemek ve onaylamak.
e) Eğitim programları sonucunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri

belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.
f) Gerekli görülen durumlarda merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili uzman kişilerden olu-

şan bir Danışma Kurulu oluşturmak.
g) Müdür tarafından getirilen diğer öneri ve görüşleri karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversi-

tesi Rektörü yürütür.
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AĞUSTOS GÜNSÜZLERİ             HARUN 
1200-15 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

16 Eylül 2013 

PAZARTESİ 
Sayı : 28767 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Alanya 3. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2008/820  
Karar No : 2012/21 
Mahkememizin 26/01/2012 gün ve 2008/820 esas 2012/21 karar sayılı ilamıyla; 
Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık eyleminden Sanık; Mehmet Suphi ve 

Ayşe oğlu, 1946 KKTC doğumlu ALİ ESENSOY hakkında; 5237 sayılı TCK.nın 142/2-e 
maddesi gereğince 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, aynı kanunun 62. maddesi uyarınca 
1/6 oranında indirim yapılarak neticeten 2 Yıl 6 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK 
53/1. maddesinin uygulanmasına, 1.200,00,- TL ücreti vekaletin sanıktan tahsili ile katılana 
verilmesine, yargılama giderlerinin tahsiline, 

Sanığın ve katılan kurum vekilinin yokluğunda 7 gün içinde mahkemeye yapılacak sözlü - 
yazılı müracaat neticesinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiş, 

Sanığın gıyabında verilen hükmün tebliğ edilememesi nedeniyle 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle Sanık ALİ 
ESENSOY'a tebliğine, 

Kararın, Resmi Gazete’de yayımından 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ 
olunur. 7562 

—— •• —— 
Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2012/323 
Karar No : 2013/131 
Davacı : K.H. 
Sanık : RAMAZAN BAYRAK, Rıza ve Hanım oğlu, 27/03/1990 

DOĞUBAYAZIT doğumlu, AĞRI, DOGUBAYAZ1T, Esnemez köy 
nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No: 20155261552 

Suç : Bakaya Kalıp 7 günden sonra 3 ay içinde yakalananlar 
Suç Tarihi : 15/12/2010 
Suç Yeri : AĞRI/DOĞUBAYAZIT 
Karar Tarihi : 13/02/2013 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 1632 sayılı 

kanuna muhalefet suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama 
sonunda sanık hakkında neticeten 5326 S.K'nun 24/1, 5271 S.K. ile değişik 1111 S.K.'nun 89/4-a-

son maddeleri gereğince 250,00 TL İdari Para Cezası kararı verilmiş olup sanığın tebliğ adresi 
bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan 
suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı 
takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 7647 
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Reyhanlı 2. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No   : 2012/311 

Karar No : 2013/150 

Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesince; Samır ve Nouran oğlu, 26/4/1980 Aleppo D.lu 

Suriye Halep nüfusuna kayıtlı olan ZEIN NACHAR hakkında Resmi Belgede Sahtecilik 

suçundan dolayı açılan kamu davasında Mahkememizin 2/7/2013 tarih ve 2012/311 esas, 

2013/150 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında beraat karar verildiği. 

Gerekçeli kararın, sanığın açık adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. 

CMUK.nun 310. Maddesi gereğince takip eden 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 7419 

—— • —— 

Samsun 2. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2012/1274 

Karar No : 2013/450 

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık Yaşar YILDIRIM hakkında Mahkememizin 

18/04/2013 tarih 2012/1274-Es, 2013/450-Karar sayılı ilamı 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası ile 

cezalandırılmasına ve hapis cezasının ertelenmesine, 5237 S TCK 51/3 Md. Uyarınca sanığın 

takdiren 2 yıl müddetle denetim süresine tabi tutulmasına ve 21,00-TL yargılama giderinin 

sanıktan tahsiline dair sanığın yokluğunda verilen karar, tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ 

olunamadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve defamı maddeleri gereğince ilanen 

tebligata karar verilmiştir. 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın 

tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde Yargıtay ilgili ceza dairesine temyiz talebinde 

bulunabileceği veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir mahkemeye verilecek bir dilekçe 

ile ceza infaz kurumunda bulunanların cezaevi müdürlüğü aracılığı ile mahkememize 

gönderecekleri dilekçe ile hükmü temyiz edebileceği, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 

gün içinde temyiz edilmemesi halinde kesinleşeceğine İlişkin (temyiz istemi tebliğ tarihinden 

itibaren 7 gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabit katibine beyanda 

bulunması suretiyle yapılır) ilan olunur. 7420 

—— •• —— 

Fethiye 1. Sulh Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2010/212 

Karar No : 2012/646 

TCK 86/2 ve 125/1 maddesine aykırılık suçunun müştekisi LEE PHILLIPS hakkında 

mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 

Fethiye 1. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 31/05/2012 tarih ve 2010/212 Esas, 

2012/646 Karar sayılı kararı ile sanık Halit Sertan Saraç hakkında basit yaralama suçundan 

2.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen bu kararın CMK 231 

ve devamı maddeleri uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına 5 yıl süre ile denetim 

süresine tabi tutulmasına karar verildiği, hakaret suçundan ise verilen beraat kararının; 

Mıchael ve Margaret oğlu, 1982 doğumlu LEE PHILLIPS'a, tüm aramalara rağmen tebliğ 

edilemediği, adres araştırması için yazılan müzekkerelere bila ikmal cevap verildiğinden ve tebliğ 

edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi uyarınca kararın ilan edildiği tarihten 

itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı, ilanen tebliğ olunur. 7305 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ETÜT-PROJE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 

İHALE EDİLECEKTİR 

Zonguldak-Alaplı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında kurulacak olan Zonguldak-Alaplı Organize Sanayi 

Bölgesine ait ait yerleşim amaçlı jeolojik ve jeoteknik etüt raporu, halihazır harita, imar planı, 

zeminde arazi ve arsa düzenleme uygulaması ile parselasyon planı, altyapı zemin araştırması 

raporu, şeritvari harita, altyapı genel açıklama raporu ve yol avan projeleri, altyapı uygulama 

projeleri ile keşif ve ihale dosyası hazırlanması işlerinden müteşekkil etüt-proje mühendislik 

hizmetleri işi, teklif fiyat esası ve teklif formu cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif edilen 

fiyatların toplamı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif alınmak suretiyle, kapalı zarf 

usulü ihaleye çıkartılmıştır. 

1 - İhale 01/10/2013 günü saat 10.00’da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat Toplantı Salonu 

Söğütöz/ANKARA adresinde yapılacaktır. 

2 - İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin, ihale dosyasını Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 

826 nolu odasındaki İhale Şube Müdürlüğünden 200.-TL karşılığında temin etmeleri 

gerekmektedir.  

3 - İştirakçiler, dış zarfa Teklif Verme Şartnamesinin İhaleye İştirak Edeceklerden İstenen 

Belgeler başlıklı 6. Maddesinde belirtilen koşullara uygun olarak İş Bitirme ve Diğer Belgeler ile 

Teklif Formu ve Teklif Mektubunu içeren İç Zarfı koyacaklardır.  

4 - Madde 6’ya göre hazırlanacak ihale dosyasının en geç ihale günü saat 10.00’ a kadar 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 

2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu adresine alındı belgesi karşılığında teslim edilmesi 

gerekmektedir.  

5 - Yeterlilik değerlendirmesi ve ihale aynı anda yapılacağından, dış zarfındaki belgeleri 

tamam olan ve Komisyonumuzca yeterli görülen firmaların teklif zarfı açılacaktır.  

6 - İşle ilgili ayrıntılı bilgi edinmek, yer görmek için Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

Hükümet Konağı Kat: 3 Alaplı / ZONGULDAK adresine müracaat edilecektir.  

7 - Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular kabul edilmez.  

8 - Müteşebbis Heyet Başkanlığımız Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

İlan olunur. 7755/2-1 
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İKAZ SİSTEMİ CPU (RDSP1) ELEKTRONİK KARTI SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

İkaz sistemine ait 2 adet CPU (RDSP1) elektronik kartı alımı ve işletme ambarımıza 

teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İKN : 2013/126228 

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; ikaz sistemine ait    

2 adet CPU (RDSP1) elektronik kartı 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, 180 (yüzseksen) 

takvim günüdür.  

3. İhalenin 

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

Komisyon Toplantı Salonu Çan-ÇANAKKALE 

b) Tarihi ve saati : 01/10/2013 - 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 01/10/2013 Salı 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. 7662/1-1 
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POPÜLER BİLİM DERGİLERİNİN BAYİLERCE OKUYUCUYA 

ULAŞTIRILMASI SATIŞ İHALESİ 

Türkiye Bilimsel ve Teknojolik Araştırma Kurumundan: 

TÜBİTAK tarafından yayınlanan Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik 

dergilerin satışı TÜBİTAK Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresine Dair Yönetmeliğin 18 nci 

maddesinin (b) bendine göre “Açık Arttırma ve Eksiltme Usulü” yapılacaktır. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1 - İdarenin : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu  

a) Adresi : Atatürk Bulvarı No: 221, Kavaklıdere / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 - 468 53 00 / 1116 - 0312 - 427 36 98 

c) Elektronik posta adresi  : satinalma@tubitak.gov.tr  

2 - İhale konusu işe ait bilgiler 

a) Niteliği, türü ve miktarı  

 : Bilim ve Teknik Dergisi : Aylık 30.000 adet x 12 ay = 360.000 adet 

 : Meraklı Minik Dergisi : Aylık 30.000 adet x 12 ay = 360.000 adet  

 : Bilim Çocuk Dergisi : Aylık 125.000 Adet x 12 ay = 1.500.000 adet 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Atatürk Bulvarı No: 221, S.alma Müdürlüğü-Kavaklıdere/ 

ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 09/10/2013 - 14.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler  

4.1. İstekliler idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmış sicil kayıt belgesi, 

4.2. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya 

vekâletname. 

4.3. İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısı firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşelenerek 

teklif zarfına konulacaktır. 

4.4. Standart Formlar : (Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve 

birim fiyat teklif cetveli ile iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi)  

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı, Atatürk Bulvarı No: 221, Satınalma Müdürlüğü Kavaklıdere/ 

ANKARA adresinde görülebilir ve 100,00 (Yüz) TL karşılığı, idarenin aynı adresinden satın 

alınabilir.  

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Bulvarı No: 221, Satınalma Müdürlüğü, 

Kavaklıdere/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

9 - Geçici teminat alınmayacaktır. 

10 - Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 7735/1-1 
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İKİ ÜNİTEYE AİT 15 kV GENERATÖR KESİCİLERİN 

10.CU YIL BAKIMI YAPTIRILACAKTIR 

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

İKN: 2013/126243 

İki üniteye ait 15 kV generatör kesicilerin 10.cu yıl bakımlarının yaptırılması işi açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

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 hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik şartname esasları dahilinde; İki üniteye ait 15 kV 

generatör kesicilerin 10.cu yıl bakımlarının yaptırılması 

işi  

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

ÇAN/ÇANAKKALE 

c) Teslim tarihi : İşin başlama tarihi her bir ünitede ayrı ayrı zamanlarda 

ünitelerin 2014 yılı revizyon programlarına göre 

belirlenecek olup, işin başlayacağı tarihten en az 20 gün 

önce yükleniciye yazılı olarak işin başlaması gereken 

tarih bildirilecektir. İşin süresi ünite başına 30 takvim 

günüdür. 

3. İhalenin 

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

Komisyon Toplantı Salonu Çan-ÇANAKKALE 

b) Tarihi ve saati : 02/10/2013 - 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 02/10/2013 Çarşamba 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. 7661/1-1 
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4 KALEM CİHAZ SİSTEM SATIN ALINACAKTIR 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

projeler için gerekli olan 4 kalem mal alımı işinin (cihaz, sistem) 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca 

Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi 

Binası Beyazıt/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@istanbul.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : - 

2 - İhale Konusu malın: 

 

a) Niteliği, türü Miktarı İhale tarihi İhale Saati 

1 - Korozyon Test Kabini 1 adet 24.09.2013 10:00 

İhale kayıt no: 2013/128251    

2 - Gama Spektroskopi Sistemi 1 adet 24.09.2013 11:00 

İhale kayıt no: 2013/128283    

3 - 9 kalem mal alımı   24.09.2013 12:00 

İhale kayıt no:2013/128294    

Büyük Konser Arp’ı  1 Adet   

Geniş Gövdeli Konser Arp’ı  1 Adet   

Arp Taşıma Kutusu  1 Adet   

Arp Teli  3 Adet   

Arp Taşıma Arabası  1 Adet   

Arp İskemlesi  2 Adet   

Akort Aleti  2 Adet   

Nota Sehpası  2 Adet   

Tel Çantası  1 Adet   

4 - 9 kalem mal alımı  24.09.2013 12:30 

İhale kayıt no: 2013/128582    

Plastik Sintilatör 4 Adet   

Fotoçoğaltıcı Tüp 4 Adet   

Fotoçoğaltıcı Tüp için Bağlantı Yuvası  4 Adet   

Fotoçoğaltıcı Tüp için Manyetik Zırh 4 Adet   

Optik Kuplaj 4 Adet   
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a) Niteliği, türü Miktarı İhale tarihi İhale Saati 

Optik Gres 1 Adet   

Endüstriyel Barebone İş İstasyonu 1 Adet   

Alan Monitörü 2 Adet   

Dedektör Kontrol Elektroniği 4 Adet   

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri: 

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 75 takvim günü içinde 

mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü.Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü 

b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 75 takvim günü içinde 

mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü.Fen Fakültesi Fizik Bölümü 

b-c-3) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 75 takvim günü içinde 

mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü. Devlet Konservatuarı 

b-c-4) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 75 takvim günü içinde 

mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü.Fen Fakültesi Fizik Bölümü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : İ.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez 

Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler : 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin 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, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

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

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.1.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların ,fotoğrafların ve benzeri tanıtım 

materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik 

şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 

gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan 

ürün değerlendirme dışı bırakılır. 

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

6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli 

istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması : 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00- Türk 

Lirası karşılığı İ.Ü.Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) 

yatırılan bedelin makbuzu ile yin e aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale 

doküman bedeli yatırılmalıdır.) 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - 1 ve 2 sıra nolu ihaleye iştirak edecek İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel 

sözleşme imzalanacaktır. 

3 ve 4 sıra nolu ihalelerde ki mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

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

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 

 7770/1-1 
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TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÖKKÖY LOJİSTİK MERKEZİ ÜSTYAPI İŞLERİ 

KAPSAMINDA 49 E1 RAYLI 1/9 EĞİMLİ, 44 ADET BASİT MAKAS 

SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/123195 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk 

Caddesi No: 121/A   35220 Alsancak/İzmir 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 /4108 ---- 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : kom3@outlook.com. 

Şartnamenin görülebileceği internet adresi : www.tcdd.gov.tr.  

  www.malzeme.tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Gökköy Lojistik 

Merkezi Üstyapı İşleri Kapsamında 49 E1 Raylı 1/9 Eğimli, 44 Adet Basit Makas Satın Alınması İşi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 08.10.2013 Tarihi Salı Günü Saat 15:00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 300,00.- TL bedelle 

temin edilebilir. 

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

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 7568/1-1 

————— 

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ DE 24000 LOKOMOTİFLERİN, DM 15000 

VE DM 30000 TİPİ ÜNİTELERİN YOLCU BÖLMESİ, KOMPARTIMAN, KAPI VE 

MAKİNİST MAHALLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF CAM 

SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2013/122940 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü 

Atatürk Caddesi No: 121/A 35220 

Alsancak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3kom@outlook.com 

d) İhalenin Görülebileceği İnternet. Adresi : www.tcdd.gov.tr.  

  www.malzeme.tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğüne Tahsisli DE 

24000 Lokomotiflerin, DM 15000 Ve DM 30000 Tipi Ünitelerin Yolcu Bölmesi, Kompartıman, 

Kapı Ve Makinist Mahallerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Cam Alımı (Toplam 292 Adet) 
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3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 27.09.2013 Cuma Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 100,00.-TL bedelle temin 

edilebilir. 

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

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 7618/1-1 

—— • —— 

BOYALI GALVANİZLİ SANDVİÇ PANEL SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

 TAVŞANLI - KÜTAHYA 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü çöktürme siloları dış cephesi için 

boyalı galvanizli sandviç panel alımı işidir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/128190 

1 - İdarenin 

a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Tavşanlı - Kütahya 

b) Telefon ve faks numarası : 0274 638 30 53 - 0274 638 31 05 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Boyalı galvanizli sandviç panel alımı işi - Mal Alımı 

b) Teslim yeri : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

c) Teslim süresi : 15 takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 02.10.2013, saat 14.00 

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-

Kütahya adresinde görülebilir ve 30,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 02.10.2013 tarihi, saat 14:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk 

istekliye aittir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler 

aynen geçerlidir. 

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi olmayıp, Şirketimizin Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda 

yapılacaktır. 

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir. 

 7762/1-1 
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TEŞEKKÜLÜMÜZ PARKINDA HİZMET VEREN DE 22000 VE DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN 

BAKIM, ONARIM VE REVİZYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE İHTİYAÇ DUYULAN 

2 KALEMDE TOPLAM 1050 ADET SİLİNDİR BAŞLIĞI SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/129058 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4419-4149 0312 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi  : malzeme@tcdd.gov.tr 

2- İhale konusu malın  

    adı ve miktarı : 2 KALEM SİLİNDİR BAŞLIĞI (TOPLAM 1050 

ADET) 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile 

ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 09/10/2013 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer 

Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 100,-TL 

bedelle temin edilebilir. 

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

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 7763/1-1 

—— • —— 

ŞİRKETİMİZ İHTİYACI VALF, KONDENSTOP VE KONDENSTOP 

YEDEK PARÇALARI ALIMI İŞİDİR 

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

SEAŞ-Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan teknik 

özellikleri ve miktarları belirtilen valf, kondenstop ve kondenstop yedek parçalarının teknik 

şartnameye uygun olarak temini ve teslimi işi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın 

alınacaktır. 

1 - İdarenin  

a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83 - 612 84 49 - 613 26 27 

c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Teknik şartname uygun olarak 215 Adet valf, 52 Adet 

kondenstop, 114 Adet kondenstop yedeği 

b) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

c) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 150 takvim 

günüdür 

d) Dos. No : 22 SEAS 13/117      2013/127130 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 
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b) Tarihi ve Saati : 10.10.2013 Perşembe günü saat 15:00 

c) Teslim Yeri : SEAŞ ambarı. 

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve 100,00 TL karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı hariç 100,00 TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. 

TR530001500158007260642600 hesabına 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 göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da 

kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz.  

5 - Teklifler 10.10.2013 Perşembe saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret 

A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./Adet). İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilebilir. 

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 

9 - Teklifçiler, teklif edilen ürünlere ait; orijinal basınç-sıcaklık diyagram veya tabloları 

ile kullanılan malzemeler ve kesit resimlerini içeren katalogları, katalog üzerinde hangi ürün 

olduğu işaretleyerek teklifleri ekinde sunacaklardır. 

9.1. Teklifçiler imalatçı firmanın Türkiye’deki yetkili temsilcisi olduklarına dair 

temsilcilik belgesi veya imalatçı firmadan alınacak söz konusu malzemelerin şartnameye uygun 

olarak imal edilerek kendilerine teslim edileceğini gösterir nitelikte düzenlenmiş taahhütnameyi 

teklif ekinde verecekleridir. 

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

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

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

yapılacaktır. 7732/1-1 
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3 KALEM MUHTELİF LABORATUVAR TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Muhtelif Laboratuvar Teçhizatı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi 

(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 

sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/129077 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 

c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kalem Muhtelif Laboratuvar Teçhizatı Alımı 

 

1 Lazer Kaynak Makinası (mobile) 1 Adet 

2 
MIG GPS 300 AC/DC Gazaltı Kaynak Makinası 

1 Adet 

3 TIG 400 Ac/dc Gazaltı Kaynak Makinası 1 Adet 

 

b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 (otuz) takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 07.10.2013 Pazartesi günü, saat: 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. 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 Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren 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. 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 
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göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de 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. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 

7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 20.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın 

alınabilir.  

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 07/10/2013 Pazartesi günü, saat 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

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

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 7745/1-1 
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1 ADET RAMAN ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Raman Ünitesi (Mevcut sisteme ilave olacak) alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale 

Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca 

pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/129145 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58 

c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Raman Ünitesi (Mevcut sisteme ilave olacak) 

Alımı 

b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Nanotıp ve İleri Teknolojiler 

Araştırma ve Uygulama Merkezi 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 120 (yüzyirmi) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 27.09.2013 Cuma günü, saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren 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. 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, 
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4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de 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. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 

7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 50.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın 

alınabilir.  

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 27.09.2013 Cuma günü, saat 15:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 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 - 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 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 7746/1-1 
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1 SET WAFER İŞLEME KİTİ SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Wafer İşleme Kiti alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile 

geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/129084 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 

c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Set Wafer İşleme Kiti Alımı 

b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma 

Merkezi 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 210 (ikiyüzon) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 25.09.2013 Çarşamba günü, saat: 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. 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 Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren 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. 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. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  
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4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de 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. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir. 

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak), 

4.2.5. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler: 

4.2.5.1. ISO veya benzeri kalite belgesi (Teknik Şartnamede istenildiği şekilde) 

verilecektir. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 

7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 50.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın 

alınabilir.  

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 25.09.2013 Çarşamba günü, saat 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 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 - 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 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 7747/1-1 
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1 ADET ÜNİVERSAL SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZI VE 1 ADET 50KN ELEKTROMEKANİK 

ÇEKME BASMA EĞME TEST CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Üniversal Sertlik Ölçüm Cihazı ve 50kN Elektromekanik Çekme Basma Eğme Test 

Cihazı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi 

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

20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 

aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/129069 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 

c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Üniversal Sertlik Ölçüm Cihazı ve 1 Adet 50kN 

Elektromekanik Çekme Basma Eğme Test Cihazı Alımı 

b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 100 (yüz) takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 26.09.2013 Perşembe günü, saat: 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. 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 Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren 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. 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, 
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4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de 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. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak), 

4.2.4. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler: 

4.2.4.1. ISO, CE ve TSE belgeleri (Teknik Şartnamede istenildiği şekilde) verilecektir. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 

7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın 

alınabilir.  

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 26/09/2013 Perşembe günü, saat 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

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

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 7748/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 3.634,40 TL ile en çok 54.200,93 TL arasında değişen; 

23/09/2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 363,44 TL, en 

çok 5.420,09 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Toplam 25 Adet Muh. Binek Oto; açık 

artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Bahçekapı Mah. Okul Sk. No: 7 Etimesgut/ANKARA 

adresindeki ihale salonunda 24/09/2013 tarihinde saat 09:30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) (243 13 

04), (05), (06), (07) dahili 131 - 153 -162 numaralı telefonlardan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik 

numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik 

numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres 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 kartı, 

elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 7736/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 4677 ada, 08 parsel üzerindeki 168742 YİBF nolu inşaatla 

denetimini üstlenen 48901-51085 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 568 no’lu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine 

açılmış olan davada Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin 29.08.2013 tarihli ve E.2013/993 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 01.08.2013 

tarih ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 568 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa 

Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 13.09.2013 tarih ve 

7685 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7764/1-1 

—— • —— 
Kadıköy Belediye Başkanlığından: 

                                    İSTANBUL 

Kurbağalıdere Vadisi'nin tasarımı için açılan fikir projesi yarışması sonuçlandı. 

30 Mayıs'ta ilan edilen yarışma süreci, yarışmacıların 29 Ağustos'ta projelerini teslim 

etmesinin ardından jürinin seçimini tamamlamasıyla bugün (10 Eylül) sona erdi. Yarışmada 

dereceye giren isimler: 

Eşdeğer Ödül 48 Sıra Numaralı Proje 

Ekip Temsilcisi: Nihat EYCE 

Aslı ÖZBEK 

Mehmet Nazım ÖZER 

Emrah SÖYLEMEZ 

Savaş Zafer ŞAHİN 

Özge KARAAĞAÇ 

 

Eşdeğer Ödül 41 Sıra Numaralı Proje 

Ekip Temsilcisi: Tarık YAŞAR 

Onur Kemal KÖSEDAĞ 
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Yardımcılar: 

Caner ÖLÇÜŞENLER 

İnan KARAÇAY 

 

Eşdeğer Ödül 34 Sıra Numaralı Proje 

Ekip Temsilcisi: Enise Burcu KARAÇİZMELİ 

Ahmet ÜNVEREN 

Yardımcılar: 

Evrim Pekyavuz CANATAN 

Egemen KARAKAYA 

Danışmanlar: 

Hülya ERTAŞ 

Alper DERİNBOĞAZ 

 

Eşdeğer Ödül 3 Sıra Numaralı Proje 

Ekip Temsilcisi: Doğan TÜRKKAN 

Cihan SEVİNDİK 

Özge SOYDAL 

Sena PAKYÜREK 

Yardımcılar: 

Ebru CANGAZİ 

İnan TOKAY 

Pınar GÜRSOY 

 

Eşdeğer Ödül 30 Sıra Numaralı Proje 

Ekip Temsilcisi: Oktan NALBANTOĞLU 

Tuğba AKYOL 

Elif TORAMAN 

Ferdi İNANLI 

Gülce KANTÜRER 

Yardımcılar: 

Alican KARALAR 

Serap KETBOĞA 

Esat Can MEKER 

Mine AYDUR 

Aliye KALKAN 

Tunar ŞENSU 

Kadıköy Belediye Başkanlığı tarafından “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, 

Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları 

Yönetmeliği” kuralları içinde serbest, ulusal ve tek kademeli olarak açılan fikir projesi” 

yarışmasında şartname satın alan 179 müellifin 60'ı proje teslim etti.  

Değerlendirme çalışmaları Ersen GÜRSEL'in başkanlığında Can KUBİN, Nurbin 

PAKER, Firuz SOYUER ve Murat TABANLIOĞLU'dan oluşan asli jüri tarafından yapıldı.  

Yarışmanın kolokyum ve ödül töreni 21 Eylül 2013 Cumartesi günü saat 14:00'te 

Caddebostan Kültür Merkezi'nde yapılacak.  

Projeler 13 Eylül Cuma gününden itibaren 22 Eylül Pazar akşamına kadar Caddebostan 

Kültür Merkezi'nde gezilebilecek. 7720/1-1 
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel 

Müdürlüğünden:  

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YARIŞMA SINAVI İLE 5431 SAYILI SİVİL 

HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 

25. MADDESİ GEREĞİNCE İDARİ HİZMET SÖZLEŞMESİNE TABİİ OLARAK İSTİHDAM 

EDİLMEK ÜZERE 8 ADET “HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI” ALINACAKTIR 

I. GENEL BİLGİLER 

Havacılık Uzmanları, 17/07/2012 tarih ve 28356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Havacılık Uzmanlığı Yönetmeliği” nin 23. maddesindeki yetkilere sahip ve anılan yönetmelikte 

belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle mükellef olan, ücret ve mali haklar dışında 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabii İdari Hizmet Sözleşmeli personeldir. 

ALAN ADET 

- Kamu Yönetimi = 3 Kişi 

- Makine Mühendisliği = 3 Kişi 

- Meteoroloji Mühendisliği = 2 Kişi 

                 TOPLAM  8 Kişi 

Genel Müdürlük, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayılarda başarılı aday 

bulunmadığı takdirde başarılı olan aday sayısı kadar eleman alabilir. 

II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

A. SINAVA KATILMA ŞARTLARI: 

Sınava katılabilmek için: 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

2) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak, 

3) En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Kamu 

Yönetimi bölümlerinden, mühendislik fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim 

Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak, 

4) Görevini yurtiçinde ve yurtdışında yapmaya engel hali bulunmamak, 

5) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 

tarafından, 07-08 Temmuz 2012 ve 06-07 Temmuz 2013 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme 

Sınavlarından (KPSS), 

- Kamu Yönetimi alanı için KPSSP-30 türünden en az 80 puan almış olmak, 

- Makine Mühendisliği alanı için KPSSP-7 türünden en az 80 puan almış olmak, 

-Meteoroloji Mühendisliği alanı için KPSSP-7 türünden en az 80 puan almış olmak, 

(Yapılacak olan yarışma sınavına katılacak olan aday sayısı, göreve başlatılacak pozisyon 

sayısının 5 katı kadar olacaktır. Son sıradaki adayla eşit puana sahip olan adaylar da yazılı sınava 

katılmaya hak kazanır.) 

6) 07-08/07/2012 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan KPSS’ nin yabancı dil 

bölümünden (İngilizce) en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya Yabancı Dil Sınavından 

(2011 Mayıs-Kasım, 2012 Mayıs-Kasım, 2013 Nisan-Eylül) en az (C) seviyesinde puan almış 

olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği 

bulunan başka bir belgeye sahip olmak, 

7) Türkiye Halk Bankası Emek Şubesi TR 59 0001 2009 4010 0005 0000 09 no’lu hesaba 

sınav ücreti olarak 25 TL yatırmak gerekmektedir. (Sınav ücreti iade edilmeyecektir.) 

B. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİH: 

Sınav yazılı ve sözlü olarak 2 aşamada yapılacaktır. 
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YAZILI SINAV KONULARI 

ALAN KONULAR 

Kamu Yönetimi 

Siyaset Bilimi, Anayasa, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Türk 

Siyasal Hayatı, Yerel Yönetimler, Yönetim Bilimi, İdare 

Hukuku 

Makine Mühendisliği 

Meteoroloji Mühendisliği 

Matematik 1, Matematik 2, Fizik 1, Fizik 2, Diferansiyel 

Denklemler, Lineer Cebir, Mühendislik Etiği 

Yazılı sınavda, 40 adet alan bilgisi ile 10 adet Sivil Havacılık mevzuatına ilişkin olmak 

üzere toplam 50 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. 

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 puan üzerinden 70 puan almaları 

gerekmektedir. 

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ 

Yazılı sınav 02 Kasım 2013 Cumartesi günü Anadolu Üniversitesinde/ESKİŞEHİR’ de 

yapılacaktır. Yarışma sınavı başvuru şartlarını taşıyan adaylara, yazılı sınav yeri ve saatinin 

belirtildiği “Sınav Giriş Belgesi” adreslerine postalanacak olup, ayrıca Genel Müdürlüğümüzün 

resmi internet sitesinde de ilan edilecektir. 

Ancak isimleri ilan edilmiş adaylardan, sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan 

tespit edilenler, giriş sınavına alınmayacaktır. Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde 

kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü 

belgesi, pasaport) ile sınav giriş belgelerini bulunduracaklardır. 

SÖZLÜ SINAV 

Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden yetmiş puan ve üzerinde not almak şartıyla ilan 

edilen bölüm kontenjanına göre en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, göreve 

başlatılacak pozisyon sayısının en fazla üç katına kadar aday, son sıradaki adayla aynı puanı 

alanlar dâhil olmak üzere sözlü sınavına çağrılır. 

Sözlü sınav, Ankara’da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü binasında yapılacak olup, yazılı 

sınavı kazanan ve sözlü sınava katılacak adayların isimleri ile sözlü sınav tarihleri, Genel 

Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat 

yapılmayacaktır. 

SÖZLÜ SINAV KONULARI 

Sözlü sınavda aday aşağıdaki yönlerden değerlendirilir: 

a) Yazılı sınavda belirtilen konulardaki bilgi düzeyi, 

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, 

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

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek, genel kültür ve yabancı dil bilgisi, 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

f) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün faaliyet alanı ile ilgili mevzuat bilgisi. 

Sözlü sınav sonuç değerlendirmesinde Genel Müdürlüğümüzce belirlenen Komisyon 

üyeleri tarafından her adaya ayrı ayrı verilen notların aritmetik ortalaması alınacaktır. Adayların 

sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 60 puan 

almaları kaydıyla ortalama en az 70 puan almaları gerekmektedir. 

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamasından oluşan sınav sonuç puanı, en 

yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak kontenjan 

sayısı kadar aday işe alınacaktır. Bu nedenle sınav sonuç puanı 70 veya üzeri olan her aday sınavı 

kazanmış sayılmaz. Adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği 
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durumunda, sırası ile yazılı sınavı, İngilizce dil seviyesi puanı ve sözlü sınav notu yüksek olan 

adaya sıralamada öncelik verilir. 

III. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER: 

1.  BAŞVURU ŞEKLİ 

Başvurular “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü Gazi 

Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A Maltepe/ANKARA” adresine şahsen veya posta yoluyla 

yapılacak olup 16.09.2013 günü saat 09.00’da başlayacak ve 27.09.2013 Cuma günü saat 16:00’ 

da sona erecektir. Başvuru esnasında aşağıda belirtilen belgelerin tümünün tamamlanmış olması 

gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

2.  GEREKLİ BELGELER 

Başvuru Esnasında İstenen Belgeler: 

a) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden (www.shgm.gov.tr) temin 

edilerek başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış Havacılık 

Uzman Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu, 

b) Üniversite diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun 

olan adaylar için denklik belgesiyle birlikte) aslı ya da kurum tarafından onaylı örneği veya noter 

tarafından onaylanmış örneği, 

c) KPSS sonuç belgesinin çıktısı (Adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı 

(KPSS) puanları Kurumumuzca ÖSYM Başkanlığından teyit edilecektir), 

d) Türkiye Halk Bankası Emek Şubesi TR 59 0001 2009 4010 0005 0000 09 no’lu 

hesabına sınav ücreti olarak 25 TL yatırıldığına dair dekontun aslı (Açıklama olarak ad, soyad ve 

TC kimlik no belirtilmelidir), 

e) 4 adet biometrik fotoğraf (4,5x6 cm son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.), 

f) Adaylar başvuru formunda belirtilen evrakları hazırlamakla mükellef olmamakla 

birlikte ön başvuru için sadece ilanda belirtilen evrakları hazırlayacaklardır. 

Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların, eksikliklerini gidermeleri için 5 (beş) iş günü 

süre verilecek olup, bu süre içinde eksiklikleri gideremeyen adayların başvuruları geçersiz 

sayılacaktır. 

Yazılı sınavı kazanarak sözlü sınava katılacak adaylardan; 

a)  T.C. Kimlik numarası beyanı, 

b) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumun 

bulunmadığına dair yazılı beyanı, 

c)  Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı, 

d) 4 adet vesikalık fotoğraf, 

e)  Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı 

İstenecektir. 

SONUÇ 

Nihai sınav sonucu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde ilan edilecek 

olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

IV. SINAV BAŞVURUSU İÇİN MÜRAACAT EDİLEBİLECEK YER: 

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 

İnsan Kaynakları Müdürlüğü 5. Kat 510 No’lu oda. 

Tel: (0312) 203 60 25, 203 61 16, 203 60 97, 203 61 06, 203 62 00 

Maltepe/ANKARA 

İlan olunur. 7730/1-1 
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/69758 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Edirne - Kapıkule Veteriner Sınır 

Kontrol Noktası Müdürlüğü Döner 

Sermaye İşletmesi 

İl/İlçe Edirne/Kapıkule 

Adresi 
Tır Gümrük Sahası B2 Blok A 

Girişi 
Tel-Faks 284 238 20 41-284 238 20 42 

Posta Kodu 22770 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Ecrin Araç Kiralama Taşımacılık 

Sanayi Ticaret Limited Şirketi 
 

Adresi 
Mithatpaşa Mah. Londra Asf. 

Feyza Apt. No: 41 Edirne 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Kırkpınar V.D. 3240432361  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 7650-10635  

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 (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7765/1-1 
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Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/114226 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı İl/İlçe Çankaya/Ankara 

Adresi 
A. Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi 

No:11 
Tel-Faks 312 462 39 67-312 462 39 68 

Posta Kodu 06540 E-Mail n.gunduz@egm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Servus Bilişim Teknolojileri A.Ş.  

Adresi 
1042. Cad. 1328 Sk. No:11/A 

Öveçler/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
10560466  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 578168  

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 (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7767/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Adalet Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in Vekâlet

Etmesine  Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

— Erciyes Üniversitesi Kaşgarlı Mahmut Türkçe Öğretimi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kariyer ve Girişimcilik Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


