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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/815
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vergi Başmüfettişliğine

Faruk ELİEYİOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun
2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
22/12/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet ŞİMŞEK
                Başbakan                                         Maliye Bakanı

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/814
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Telekomünikasyon

İletişim Başkanlığına Ahmet Cemaleddin ÇELİK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve
74 üncü maddeleri ile 5651 sayılı Kanunun Ek-1 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
19/12/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Binali YILDIRIM

                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

23 Aralık 2013
PAZARTESİ

Sayı : 28860



YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği

Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirme süreçlerine ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

eğitim-öğretim süreçlerinin tanımlanması, kredilendirilmesi, sınav, değerlendirme ve öğrenci

kabulüne 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) AKTS (European Credit System-ECTS): İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer

Sistemini,

b) AYSIS (Aydın University Student Information System): İstanbul Aydın Üniversitesi

Öğrenci Bilgi Sistemini,

c) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

ç) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere De-

kanlık tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

d) Dekan: İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

e) Diploma Eki/DE (Diploma Supplement/DS): Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi

hedefleyen ve elde edilmiş yetkinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece,

sertifika gibi belgelerin, akademik ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik ve yükseköğretim

diplomasına ek olarak verilen belgeyi,

f) DNO: Ağırlıklı dönem not ortalamasını,

g) Fakülte: İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

ğ) Fakülte Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurulunu,

h) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yö-

netim Kurulunu,
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ı) GNO: Genel not ortalamasını,

i) Mütevelli Heyet: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

j) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri

ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ile Yükseköğretim Yürütme Kurulunca ön-

görülen Bilgisayar derslerini,

k) Öğrenci: İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlı öğrenciyi,

l) Öğrenci iş yükü: Sınıf içi ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, klinik çalışması, ödev,

uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav ve staj gibi eğitim-öğretim etkinlikleri

için öğrenci tarafından harcanan bütün zamanı,

m) Ön koşullu ders: Alınabilmesi için alt yarıyıllarda yer alan derslerden bir veya bir-

kaçının alınması ve/veya başarılması koşulu aranılan dersi,

n) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,

o) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden ve alan dışından isteği

doğrultusunda aldığı dersi,

ö) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,

p) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

r) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

s) Yerel ders kredisi: Derslerin teorik saatleri ile uygulama ve laboratuvar saatlerinden

oluşan, bir yerel kredi, bir yarıyıl içinde haftada bir ders saatlik teorik dersi veya iki ders saatlik

laboratuvar, klinik ve benzeri çalışma ve etkinlikleri,

ş) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim

Akademik takvim

MADDE 5 – (1) Akademik takvim, her yıl Fakültenin önerisi üzerine Senatoca tespit

edilir ve ilan edilir.

Süre

MADDE 6 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi, bir yıllık hazırlık sınıfı olan yabancı

dil eğitimi (İngilizce) hariç, beş yıldır. Derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem

için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmadan azami öğrenim süresi sekiz eğitim-öğretim

yılıdır. Bir yıllık yabancı dil hazırlık öğrenimi süresi, azami öğrenim süresinin dışındadır. Ha-

zırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilere verilecek ilave süre ise azami öğrenim süresinden

sayılır.

(2) Öğrencinin, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı (İngilizce) hariç olmak üzere,

beş yılda tamamlaması gereken toplam kredi en az 300 AKTS’dir. Derslerin AKTS kredileri

toplamı her yarıyıl 30 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir.
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(3) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz ve bahar olmak

üzere iki yarıyıldan ve her yarıyıl en az 14 hafta (en az yetmiş iş günü)’dan oluşur. Cumartesi,

Pazar ve resmi tatil günleri ile yarıyıl sonu sınavlarının günleri bu sürenin dışındadır.

Danışman

MADDE 7 – (1) Üniversiteye kaydını yaptıran her öğrenciye Dekanlık tarafından bir

akademik danışman atanır.

(2) Akademik danışman; öğrencinin öğrenimiyle ilgili olarak öğretim süresi boyunca

öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Dekan; gerektiğinde öğretim elemanlarından, aka-

demik danışmanı olduğu öğrencilerin faaliyetleri ve başarı durumları hakkında rapor isteyebilir.

Danışmanların çalışma esasları Senato tarafından belirlenir.

Akademik eğitim öğretim planı

MADDE 8 – (1) Akademik eğitim öğretim planı, Fakülte Kurulu tarafından hazırlanır

ve Senato tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur. Ders programı; multidisipliner

ders, seminer, laboratuvar, klinik çalışma, staj ve benzeri teorik dersler ve/veya uygulamalardan

oluşur.

(2) Dersler, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur.

Derslere devam

MADDE 9 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren ders, uygulama

ve laboratuvarlara en az %70 oranında devam etmek zorundadır.

(2) Öğrencilerin devamsızlık durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından AYSIS’e işlenir.

Öğrenciler devamsızlık durumunu AYSIS’den izler/izleyebilirler. Devamsızlık oranı %30’a

ulaşınca, otomatik olarak öğrenciye NA notu verilir ve öğrenci yarıyıl sonu final sınavlarına

giremez.

(3) Bir dersi tekrar alan bir öğrenci, devamsızlıktan kalmamış ise, bu derse devam etmek

zorunda değildir.

Sınavlar

MADDE 10 – (1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl sonu (final) sınavı, bü-

tünleme sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavlarıdır. Bu sınavlar yazılı,

sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların sözlü veya uygulamalı olarak

yapılmasına ve uygulama, staj ve benzeri çalışmaların değerlendirilmesine Fakülte Kurulunca

karar verilir. Sınavlarla ilgili açıklamalar ve sınav türleri şunlardır:

a) Ara sınav: Her ders için her yarıyıl en az bir ara sınav yapılır.

b) Yarıyıl sonu (final) sınavı: Bir dersin final sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl so-

nunda yapılır.

c) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin yarıyıl sonu sınavının biti-

minden en az 15 gün sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bu sınava

yarıyıl sonu sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde sınavda

yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler ve yarıyıl sonu sınavı sonrasında sınava girme hakkı

kazanan öğrenciler girebilir.
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ç) Mazeret sınavı: Mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen ve haklı ve geçerli ma-

zeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı tanınır. Bu-

nun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

d) Tek ders sınavı: Mezun olması için tek dersten başarısız durumda olan öğrenciler

için bütünleme sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş iş günü içerisinde yapılan sınavdır.

Daha önce alınmamış bir ders veya devamsızlıktan kalınan bir ders için tek ders sınavına giri-

lemez.

e) Muafiyet sınavı: Fakülte kurulu önerisi ve Senato kararı ile muafiyete tabi tutulması

uygun görülen dersler için her eğitim-öğretim yılının başında açılan sınavdır.

Öğretim ücreti

MADDE 11 – (1) Öğrencilerden, her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli Heyet tarafın-

dan belirlenen miktarda öğretim ücreti alınır.

Öğretim dili

MADDE 12 – (1) Fakültenin öğretim dili genel olarak Türkçe olmakla birlikte, bazı

seçmeli dersler kısmen veya tamamen yabancı dille (İngilizce) okutulur. Öğrenciler, hazırlık

sınıfında, ikinci yarıyıl sonunda veya isteğe bağlı olarak devam ettikleri takdirde üçüncü veya

dördüncü yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamasalar bile programa de-

vam edebilirler. Ancak bu öğrenciler, kısmen veya tamamen yabancı dille okutulanlar yerine

Türkçe olarak verilen seçmeli dersleri alabilirler.

Öğrenci kabul ve kayıt koşulları

MADDE 13 – (1) Fakülteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak gerekir. Yabancı ülke liselerinden

alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanması.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından o öğretim yılında yapılan

merkezi sınav ile kayıt hakkı kazanmış olmak ve Diş Hekimliği yapmasına engel teşkil edecek

bir sağlık sorunu bulunmamak.

c) 15/5/2012 tarihli ve 28293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, İstanbul Aydın Üni-

versitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen

belgeleri sağlamak.

(2) Kesin kayıt için öğrencilerden istenen belgeler, Üniversitenin Öğrenci İşleri Dairesi

Başkanlığı tarafından Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir. İstenen belgelerin aslı veya

Üniversitece onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise

adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Fakülteye özel öğrenci kabul edilmez.

Yatay geçişler

MADDE 14 – (1) Fakülteye, süre ve ders içerikleri itibariyle eşdeğer eğitim programı

uygulayan diğer diş hekimliği fakültelerinden; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar

Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına

İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile

yatay geçiş yapılır.
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Notlar

MADDE 15 – (1) Bir derste başarı notu, yarıyıl içi etkinlikler ve yarıyıl sonu sınavla-

rında sağlanan başarı değerlendirilerek hesaplanır.

(2) Yarıyıl içi etkinlikleri; kısa sınav/sınavlar, ara sınav/sınavları, uygulama, ödev, su-

num, proje, staj, seminer, laboratuvar ve benzeri çalışmalardan oluşur. Bunların yarıyıl içi no-

tuna katkısı Fakülte Kurulunca belirlenir.

(3) Yarıyıl içi notunun %50’ si ile yarıyıl sonu notunun %50’ si toplanarak başarı notu

elde edilir.

(4) Fakülte dışından alınan derslerin başarı notunun hesaplanmasında İstanbul Aydın

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Başarı

MADDE 16 – (1) Başarı notu; tek ders ve muafiyet sınavları dışında, öğrencilerin ya-

rıyıl etkinlikleri ile yarıyıl sonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba

katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını ifade eder. Öğ-

rencilerin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kullanılır.

(2) Mutlak değerlendirme sisteminde başarı notu, ham başarı notları için bu Yönetme-

likte öngörülen mutlak aralıklara göre belirlenir. Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşı-

lıkları ile mutlak değerlendirme sistemindeki not aralıkları aşağıda verilmiştir:

Başarı Harf Notu Mutlak Değerlendirme 

Notu Karşılığı AKTS Notu Sistemindeki Not Aralıkları

4.00 AA A 88 - 100

3.50 BA B 80 - 87

3.00 BB B 73 - 79

2.50 CB C 66 - 72

2.00 CC C 60 - 65

1.50 DC D 55 - 59

1.00 DD E 50 - 54

0.50 FD FX 40 - 49

0.00 FF F 39 ve altı

(3) Ayrıca, harf notlarından;

a) I: Eksik notu; derste başarılı olduğu halde, hastalık veya bir başka nedenle ders için

gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere, dönem sonu sınavının yapıldığı tarihten iti-

baren üç iş günü içerisinde, dersi veren öğretim üyesine verilecek belgelerin kabulüne bağlı

olarak verilir. Bir öğrenci; I notu aldığı dersten, akademik takvimde notların öğrenci bilgi sis-

temine girişi için son gün olarak belirtilen tarihten sonraki on beş gün içinde, eksiklerini ta-

mamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde I notu, kredili dersler için FF, kredisiz dersler

için F notuna dönüşür. Ancak öğrencinin mazeretinin zorunlu nedenlerle uzaması durumunda,

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                23 Aralık 2013 – Sayı : 28860

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6



ilgili öğretim üyesinin başvurusu üzerine, ilgili yönetim kurulu bu süreyi, izleyen dönemin

kayıt süresinin başlangıcından bir gün öncesine kadar uzatabilir. Bu şekilde verilen I notunun

en geç kayıt süresinin başlangıcından bir gün önce harf notuna dönüştürülmesi gerekir. Aksi

halde I notu, FF notuna dönüşür. Bu dönüştürme işlemi AYSIS programınca otomatik olarak

yapılır.

b) NA: Devamsız notu; derse devam veya uygulama ile ilgili koşulları yerine getire-

memiş olan öğrencilere verilir. NA notu alan öğrenciler final sınavına giremezler. Bu not yarıyıl

ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken FF notu gibi işleme alınır.

c) P: Geçer notu; kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

ç) F: Kalır notu; kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

d) M: Muaf notu; muafiyet sınavı sonucu muaf olunan dersler için verilir.

e) T: Transfer notu; başka bir üniversiteden gelen öğrencilerin eşdeğerliği kabul edilen

dersleri için verilir.

f) W: Dersten çekilme notu; öğrencinin süresi içinde çekildiği derslere verilir. Bu not,

normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin programına aldığı dersten,

yarıyıl başından itibaren ilk yedi hafta içinde kendi isteği ve dersten sorumlu öğretim elema-

nının onayı ile vazgeçmesi durumunda verilir. Öğrenci ilk yıl (birinci ve ikinci yarıyıl) dersle-

rinden ve tekrarlamak zorunda olup, daha önce FD, FF, F ve NA notu aldığı derslerden çeki-

lemez. Bu kural dersin zorunlu ya da seçimlik ders olmasına bakılmaksızın uygulanır. Normal

ders yükünün 1/3’ünden daha fazla dersten çekilme izni verilmez. Öğrenciye bir dönemde sa-

dece bir ders olmak üzere öğrenimi altı dersten, dersi veren öğretim elemanının izni ve danış-

manın onayı ile çekilme izni verilebilir.

g) E: Girilmemiş not; değerlendirme işlemi yapılmamış, notu girilmemiş dersler için

verilir. Öğrenci derse yazılırken otomatik olarak E notu verilir ve öğretim elemanı dersi de-

ğerlendirinceye kadar E notu kalır. Dönem sonu sınav notu, diğer notlardan birine ilgili öğretim

elemanınca dönüştürülür, dönüşmemiş E notu FF notu gibi işlem görür.

(4) Fakültede kullanılan 100’ lük not sistemi ile 4 ve 5 üzerinden verilen notların dö-

nüşümü Yükseköğretim Kurulunca belirlenen not dönüşüm tablosuna göre yapılır.

(5) Öğrenciye aldığı puanın not tablosundaki karşılığından daha düşük harf notu veril-

mez. Bir dersten CC ve üstü not alan öğrenciler, o dersten doğrudan başarılı sayılır. Herhangi

bir dersten DC veya DD notu alan öğrencilerin o dersten başarılı sayılmaları için; genel not

ortalamalarının en az 2.00 olması gerekir. Bu alt sınır fakülte kurulu kararıyla değiştirilebilir.

On yarıyıllık eğitim-öğretimini tamamlayan öğrencilerin, Genel not ortalamalarına bakılmak-

sızın varsa FD, FF, NA, I, E, W notlu dersleri tekrar almaları gerekir. Bu öğrenciler isterlerse

DC ve DD notu aldıkları dersleri de danışmanlarının onayı ile tekrar alabilir.

(6) Mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerden, herhangi bir dersten devamsızlık-

tan dolayı kalmamış olmaları koşuluyla;

a) Diğer bütün derslerden başarılı olmuş ve sadece bir dersten FF veya FD notu olan

öğrencilere; tek ders sınav hakkı verilir. Ancak bu dersten AA bile alsa Genel Not Ortalamasının
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en az 2.00 olması mümkün olmayacak öğrencilere tek ders sınav hakkı verilmez. Tek ders sınav

hakkı, her final sınav dönemini izleyen bir ay içerisinde, ilgili yönetim kurulunca belirlenen

tarihte yapılır. Öğrencinin tek ders sınavına girebilmesi için, sınavına gireceği dersi belirtir bir

dilekçe ile dekanlığa başvurarak, tek ders sınav hakkını ilk kez kullanmak istediğini bildirmesi

gerekir. Öğrencinin, tek ders sınavından başarılı sayılabilmesi için en az, DD notu karşılığı

olan 100 üzerinden 50 puan alması gerekir. Tek ders sınavından başarısız olan öğrenciler ba-

şarısız oldukları bu ders için dilekçe ile başvurarak, her sınav döneminde tek ders sınav hakkını

kullanabilir.

b) Almak zorunda olduğu bütün dersleri almış ve başarılı olmuş, ancak genel not orta-

lamaları 4.00 üzerinden 2.00’dan az olan ve genel not ortalamalarını yükseltmek isteyen öğ-

rencilere son dört yarıyıl derslerinden istedikleri bir dersten not yükseltme sınav hakkı verilir.

Ancak öğrenci bu dersten AA bile alsa Genel Not Ortalaması 2.00 olmayacaksa bu öğrenciye

not yükseltme sınav hakkı verilmez. Bu öğrenciler, bir sonraki dönem ders yazılım işlemlerini

yapmak zorundadırlar. Öğrencinin not ortalamasını yükseltme sınavına girebilmesi için, sına-

vına gireceği dersi belirtir bir dilekçe ile başvurarak, not yükseltme sınav hakkını kullanmak

istediğini bildirmesi gerekir. Not yükseltme sınav hakkı her final sınav dönemini izleyen bir

ay içerisinde ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

c) Not yükseltme sınavında başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları bir dersten,

dilekçe ile başvurarak her final sınavı döneminde not yükseltme sınavına girebilirler.

Ağırlıklı not ortalaması

MADDE 17 – (1) Ağırlıklı dönem not ortalaması (DNO), bir öğrencinin bir yarıyılda

aldığı derslerin AKTS kredileri ile o derslerden aldığı harf notlarının katsayılarının çarpımından

elde edilen sayıların toplamının o dönem alınan AKTS kredi değerinin toplamına bölünmesi

ile elde edilen ve virgülden sonra iki basamak olarak gösterilen sayıdır. Genel not ortalaması

(GNO), öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölüm

veya programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak aynı şekilde hesaplanır. Gerek

dönem ve gerekse genel not ortalamasının hesabında AA’dan FF’ye kadar verilen notlar dikkate

alınır. Genel not ortalamasının hesaplanmasında, tekrar edilen derslerden en son alınan harf

notu kullanılır.

(2) Yerel krediye göre ortalamalar: Ağırlıklı dönem not ortalaması (DNO); bir öğren-

cinin bir yarıyılda aldığı derslerin kredi değerleri ile o derslerden aldığı harf notunun katsayı-

sının çarpımından elde edilen toplam sayının, o yarıyılda alınan derslerin toplam kredi saatine

bölünmesiyle hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel

not ortalaması (GNO), öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bu-

lunduğu bölüm veya programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak aynı şekilde he-

saplanır. Gerek dönem ve gerekse genel not ortalamasının hesabında AA’dan FF’ye kadar ve-

rilen notlar dikkate alınır. Genel not ortalamasının hesaplanmasında, tekrar edilen derslerden

en son alınan harf notu kullanılır.
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Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 18 – (1) Sınav sonuçlarına itiraz, ilan tarihinden itibaren en geç üç iş günü

içinde AYSIS’ten doldurulacak form ile yazılı olarak Dekanlığa yapılır. Sınav sonuçları dersin

öğretim elemanı tarafından konunun kendisine bildirildiği tarihten itibaren üç gün içinde ye-

niden incelenir. İnceleme sonucu yazılı ve gerekçeli olarak Dekanlığa bildirilir. İtiraz sonuçları,

Dekanlıkça Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Dondurma, Kayıt Silme, İlişik Kesme ve Disiplin

Kayıt dondurma

MADDE 19 – (1) Öğrencilerin kaydı, öğretim ücretlerini ödemek koşulu, haklı ve ge-

çerli sebepler ve Yönetim Kurulu kararı ile bir kerede iki yarıyılı geçmemek üzere en çok dört

yarıyıl dondurulabilir. Kayıt dondurulan süreye ilişkin öğretim ücreti, bir sonraki eğitim-öğre-

tim ücretinden mahsup edilir. Bu süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Askerlik, hastalık, doğal afetler veya önceden bilinmeyen diğer sebeplerle, belge-

lendirilmesi şartıyla kayıt dondurulabilir.

(3) Kaydı dondurulan öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve o dönem-

deki ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Kayıt dondurma isteklerinin yarıyıl başında

ve ders kayıt süresi bitmeden yapılması gerekir. Bu süreler bittikten sonra, ancak sağlık sorun-

ları, askerlik, afet ve benzeri olağanüstü durumlarda başvuruda bulunulabilir. Bu nedenle ya-

pılacak başvurular için, sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alınması ve bu rapor süresinin

kayıt dondurulacak yarıyılın zorunlu devam süresini kapsaması ve askerlik, afet ve benzeri du-

rumların belgelendirilmesi gerekir.

Kayıt silme

MADDE 20 – (1) Kayıt silme işlemleri, İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

İlişik kesme

MADDE 21 – (1) Öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesilme nedenleri şunlardır:

a) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılmak istemek.

b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretimden çıkarma cezası al-

mak.

Disiplin

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

23 Aralık 2013 – Sayı : 28860                                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Not döküm belgesi

MADDE 23 – (1) Öğrenciye istediği takdirde bir yıla ait veya mezuniyet ile ayrılma

durumlarında Üniversitede aldığı bütün ders, kredi, not ve dereceleri gösteren not döküm bel-

gesi (transkript) verilir.

Yüksek onur ve onur öğrencileri, fakülte birincileri

MADDE 24 – (1) En az normal ders yükü almış olan öğrencilerden, bir akademik yıl

sonunda genel not ortalaması 3.50-4.00 arasında olan ve NA, I, FF, FD, E, W ile F notu olmayan

öğrenciler yüksek onur öğrencisi, bir akademik yıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 ara-

sında olan ve NA, I, FF, FD, E, W ile F notu olmayan öğrenciler onur öğrencisi sayılırlar ve

bunlara onur veya yüksek onur belgesi verilir. Fakülte birincilerinin belirlenmesinde, yatay

veya dikey geçişle gelen öğrenciler dâhil başarı ortalamasının eşit olması durumunda, tüm ya-

rıyılları değerlendirmeye katılan öğrencilere öncelik verilir.

(2) GNO’su 3.00-3.49 olan öğrenciler onur, 3.50 ve daha yüksek olanlar yüksek onur

öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu durum diplomalarında belirtilir ve diploma ekine işlenir.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 25 – (1) Mezun olabilmek için öğrencinin, programdaki alması gereken tüm

ders ve stajların her birinden başarılı olması gerekir.

(2) Temel Bilimler dönemini bitirenlere ön lisans diploması, beş yıllık diş hekimliği

eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere Diş Hekimliği diploması verilir.

(3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere

geçici mezuniyet belgesi verilir. Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere;

diploma yerine geçecek, kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan

bir belge verilir.

(4) Diş hekimliğine ilişkin diplomalar ilgili mevzuat hükümlerine göre verilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; İstanbul Aydın Üni-

versitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hü-

kümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27 – (1) 26/7/2012 tarihli ve 28365 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, İs-

tanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

MADDE 28 – (1) İntibak ile ilgili iş ve işlemlerde, Fakülte Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

23 Aralık 2013 

PAZARTESİ 
Sayı : 28860 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Kilis 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2013/636 

Karar No : 2013/696 

Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesince yukarıda esas ve karar numarası yazılı kamu davası 

dosyasında; sanık Hasan ve Sabiha oğlu, 1988 D.lu, Suriye Devleti nüfusuna kayıtlı olan Cuma 

Ammar hakkında kaçakçılık suçu nedeniyle açılan kamu davasında, mahkememizin 12.11.2013 

tarih ve 2013/636 esas 2013/696 karar sayılı ilamı 1 Yıl 1 Ay 10 gün ertelemeli hapis ceza ile 

birlikte 2.660,00.TL. Adli para cezası verildiği gerekçeli kararın Adalet Bakanlığının Uluslararası 

Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğünün 10.09.2012 tarih ve 2009/34601/80277 sayılı 

yazılarında da belirtildiği üzere ve Suriye Devletindeki mevcut durum nedeniyle her türlü 

yardımlaşma taleplerine ara verildiğinden dolayı, tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 

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

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMK.nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde sanıklar tarafından 

mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda 

bulunularak temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 

 9820 

————— 
Esas No : 2013/637 

Karar No : 2013/697 

Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesince yukarıda esas ve karar numarası yazılı kamu davası 

dosyasında; sanık Omar ve Zalıkha oğlu, 1977 D.lu, Suriye Devleti nüfusuna kayıtlı olan Youssef 

Sıdo hakkında kaçakçılık suçu nedeniyle açılan kamu davasında, mahkememizin 12.11.2013 tarih 

ve 2013/637 esas 2013/697 karar sayılı ilamı 1 Yıl 1 Ay 10 gün ertelemeli hapis ceza ile birlikte 

100 TL. Adli para cezası verildiği gerekçeli kararın Adalet Bakanlığının Uluslararası Hukuk ve 

Dış ilişkiler Genel Müdürlüğünün 10.09.2012 tarih ve 2009/34601/80277 sayılı yazılarında da 

belirtildiği üzere ve Suriye Devletindeki mevcut durum nedeniyle her türlü yardımlaşma 

taleplerine ara verildiğinden dolayı, tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 

28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMK.nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde sanıklar tarafından 

mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda 

bulunularak temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 

 9819 
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Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kd. Hakimliğinden: 

E. No : 2013-257 

K. No : 2013-340 

SANIK: Bayram ORHAN, Osman ve Kiymet oğlu, 1988 D.lu, Kırşehir Çiçekdağı 

Topraşık Ky. Nüf. Kyt.lı, Selim Özer Mah. Cumhur Cad. Seher Apt. No: 1 KIRIKKALE 

adresinde ikamet eder. 

Sanık hakkında Emre İtaatsizlikte Israr suçu nedeni ile yapılan yargılama sonunda, As. 

C.K.nun 87/1, TCK.nun 62 nci maddeleri uyarınca 25 gün müddetle hapis cezası şeklinde kurulan 

hükmün, CMK.nun 231/5 nci maddesi uyarınca açıklanmasının geri bırakılmasına, CMK.nun 

231/8 nci Md. uyarınca 5 yıl süreyle sanığın denetim süresine tabi tutulmasına, CMK.nun 231/10 

ncu Md. uyarınca yeni bir suç işlememesi halinde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan 

kaldırılarak davanın düşmesine, 231/11 nci md.si uyarınca sanığın denetim süresi içerisinde 

kasten yeni bir suç işlemesi halinde kurulan hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına karar 

verilmiştir. 

Sanık hakkında 03.10.2013 tarihinde ve gıyabında verilen karar tüm aramalara rağmen 

tebliğ edilemediğinden ve adresinin meçhul olması nedeniyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 

ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete’de ilanına, ilanın yapıldığı 

tarihten 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 10167 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BOJİ DEMONTE - ÖN MONTAJ İŞÇİLİĞİ YAPTIRILACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/189846 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

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

2 - İhale konusu işin niteliği, 

     türü ve miktarı : 45 adet (15 lokomotiflik) E 43000 tipi lokomotiflerin 

boji demonte - ön montaj işçiliği 250.002 ve 250.185 

no’lu Teknik Şartnamelere göre yaptırılacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 08.01.2014 - 15:00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

08.01.2014 saat: 15.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

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

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

adresten 100,-TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 10349/1-1 
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KOMPANSATÖR SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K. Ç. Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

İşletmemiz ihtiyacı olarak; 3 Adet Gaz Kanalı ve 2 adet Atık Isı Kazanı Tekstil 

Kompansatör alımı yapılacaktır. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/189148 

1 - İdarenin : 

a) Adresi : P.K. 47  34315 Avcılar/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks No : Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks : (0212) 875 91 10-13 

c) Elektronik Posta Adresi : ambarli.ticaret@euas.gov.tr 

2 - İhale Konusunun: 

a) Niteliği : 3 adet Gaz Kanalı ve 2 adet Atık Isı Kazanı 

Kompansatörün teminine ilişkin olarak; başvuru ile 

beraber sunulacak belgeler sözleşmenin yazılması 

sırasında uyulacak hususlar, yüklenicinin 

yükümlülükleri, kabul işlemleri, garanti, fiyat, ödeme, 

teslim süresi ve yeri, gecikme cezası ile diğer hususları 

kapsar. 

b) Türü : Mal alımı. 

c) Dosya No  : 2013/46 

d) Şartname Bedeli : 50,00 TL. 

e) Hizmetin Teslim Yeri : EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

f) İşin Süresi : 60 (altmış) Gün 

3 - İhalenin : 

a ) Yapılacağı Yer : EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

b) Tarihi ve Saati : 09/01/2014 Perşembe günü – Saat 15.00’te 

4 - İhale dokümanı şartname EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme 

Müdürlüğü P.K. 47 Avcılar/İSTANBUL adresi; Ticaret Servisinde görülebilir ve 50,00 TL 

bedelle, şartname bedeli İşletmemiz Vakıf Bank Avcılar Çarşı Şb. TR: 95000 1500 158 007 296 

939 341 no’ lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya 

istinaden, İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın alması zorunludur. 

5 - İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 09/01/2014 Perşembe günü; saat 15.00’e kadar 

EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine 

verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

6 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi 

doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya 

tamamen vermekte serbesttir. 

7 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 10396/1-1 
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10 KALEM MADENİ YAĞ VE ANTİFRİZ SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğümüzdeki araç ve iş makinelerinde kullanılmak üzere 10 Kalem Madeni 

Yağ ve Antifriz alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/189667 

1 - İdarenin:  

a) Adresi : Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü 

  Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı 

ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0286-4162001 Faks: 0286-4163700 

c) Elektronik posta adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) İnternet adresi : www.cli.gov.tr 

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İşletme Müdürlüğümüz araç ve iş makinelerinde 

kullanılmak üzere 10 Kalem madeni yağ ve antifriz alımı. 

Madeni Yağın Cinsi Miktarı 

SÜPERŞARJ MOTOR YAĞI SAE 10 40.320 Kg. 

SÜPERŞARJ MOTOR YAĞI SAE 30 30.240 Kg. 

SÜPERŞARJ MOTOR YAĞI SAE 50 2.160 Kg. 

TURBO ŞARJ VE TURBO DİZEL MOTOR YAĞI SAE 10W/40 720 Kg. 

TURBO ŞARJ VE TURBO DİZEL MOTOR YAĞI SAE 15W/40 30.240 Kg 

ŞANZUMAN VE DİFERANSİYEL YAĞI EP SAE80W/90 720 Kg. 

HİDROLİK SİSTEM YAĞI HD46 Özellik: DIN 51524 PART II 2.880 Kg. 

LİTYUM SABUNLU GRES EP2 Özellik: NLGI 2-GRES NO EP2 1.440 Kg. 

LİTYUM SABUNLU GRES Özellik: CARIUS EP 220 720 Kg. 

ANTİFİRİZ TS3582 12.240 Kg. 

 

b) Teslim yeri : Ç.L.İ. Müdürlüğü Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü Çan/Çanakkale 

b) Tarihi ve saati : 22 Ocak 2014 - 15.00 

c) Dosya No : 024-KÇLİ/2013-0827 

4 - İhaleye ait dökümanlar: 

- Çan’da: ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

- İzmir’de: TKİ İzmir Gümrük Şefliği, Erzene Mahallesi, 78. Sokak No: 3 Bornova/ 

İZMİR 

- Ankara’da: TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Kat: 11 

Yenimahalle/ANKARA adreslerinde görülebilir ve KDV dahil 50,00 TL karşılığı aynı 

adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler, 22.01.2014 saat 15.00’a kadar ÇLİ Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan 

teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir.  

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 10317/1-1 
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17 KALEM FİLTRE SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğümüz ambar stoklarında bulundurulmak üzere filtre alımı işi açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/189868 

1 - İdarenin  

a) Adresi : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 

  Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı 

ÇAN/ÇANAKKALE  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0286-4162001  Faks: 0286-4163700 

c) Elektronik posta adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) İnternet adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İşletme Müdürlüğümüz ambar stoklarında bulundurulmak 

üzere 17 kalem filtre alımı işi.  

b) Teslim yeri : ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE  

3 - İhalenin 

a) İhale usulü : Açık İhale  

b) Yapılacağı yer : ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu  

c) Tarihi ve saati : 21/01/2014 - 15.00 

d) Dosya no : 390-KÇLİ/2013-0828 

4 - İhaleye ait dökümanlar: 

Çan’da : ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE  

İzmir’de : TKİ Gümrük Şefliği: Erzene Mahallesi 78. Sokak No: 3 Bornova/İZMİR 

Ankara’da : TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı kat: 11 

Yenimahalle/ANKARA adreslerinde görülebilir ve ÇLİ banka hesaplarına KDV dahil 20,00 TL 

yatırılması karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dökümanını satın almaları zorunludur.  

5 - Teklifler 21/01/2014 saat 15.00’a kadar ÇLİ Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan 

teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir.  

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 10316/1-1 
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SOĞUTMA RADYATÖRÜ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/188728 

1 – İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

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

2 - İhale konusu işin niteliği, 

     türü ve miktarı : 1500 adet Soğutma Radyatörü-Komple, teknik şartname 

ve resme göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 08/01/2014 - Saat 14:00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

08/01/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

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

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

adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 10234/1-1 

————— 
MOTOR SUPAB KLAVUZU, EMME-EKSOZ OTURAK YUVASI SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt Numarası : 2013/188262 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR 

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

2 - İhale konusu işin niteliği,  

    türü ve miktarı : TLM 16 V 185 tipi lokomotif motorlarında kullanılmak 

üzere 3 kalem motor supab klavuzu, emme - eksoz 

oturak yuvası, teknik şartname ve resimlere göre imal 

ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 07/01/2014 - Saat 14:00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

07/01/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

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

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

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

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

tabi değildir. 10235/1-1 
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TRABZON TÜRK KIZILAYI İŞHANI İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Trabzon İli, Merkez İlçesi, Gazipaşa Mah., 41 Pafta, 142 Ada, 235 parselde kayıtlı 

taşınmaz üzerindeki binanın yıkılarak yerine Trabzon Türk Kızılayı İşhanı Bina inşaatı anahtar 

teslimi götürü bedel ile yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki 

İstanbul Müdürlüğümüzden 350,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 23 OCAK 2014 günü saat 10:30’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 24 OCAK 2014 günü saat 15:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 10369/1-1 

————— 

İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH., KADİRİLER YOKUŞU SOK. NO:21 

ADRESİNDEKİ 30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSELDE KAYITLI 280,72 M2 TAŞINMAZ 

ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATI ANAHTAR  

TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL İLE YAPTIRILACAKTIR 

1 - İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Firuzağa Mah., Kadiriler Yokuşu Sok. No: 21 adresindeki 

30 pafta, 497 ada, 41 parselde kayıtlı 280,72 m2 taşınmaz üzerindeki binanın yıkılarak konut 

inşaatı anahtar teslim götürü bedel ile yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:18 Fatih/İstanbul” adresindeki 

İstanbul Müdürlüğümüzden 350,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/İhale İlanları adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 23 OCAK 2014 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 24 OCAK 2014 günü saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 10370/1-1 
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8 KALEM TAMBUR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüze ait işletmelerde kullanılacak 8 kalem Tambur malzemesi %20 artar-

azalır toleranslı olarak Satın Alma ve İhale Yönetmelimizin 9. maddesi kapsamında Açık İhale 

Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı-Rize 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 08.01.2014 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç toplam tutarının en az %3’ü oranında geçici, 

yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç toplam tutarının %6’sı kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü – Satın Alma Dairesi Başkanlığı-Rize’de 

yapılacaktır. 

9 - İhale kalem bazında kısmi teklife açıktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi olmayıp, Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

Malzeme listesi 

 

Sıra 

No 

Malzeme 

Muhasebe No 
Malzemenin cinsi ve Teknik Özellikleri Birimi 

Satın Alınacak 

Miktar 

1 500.06.01.0005 
KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф150 MM 

- BOY 400 CM 
Ad 50 

2 500.06.01.0015 
KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф150 MM 

- BOY 650 CM 
Ad 60 

3 500.06.01.0025 
KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф150 MM 

- BOY 850 CM 
Ad 75 

4 500.06.01.0027 
KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM 

- BOY 850 CM 
Ad 75 

5 500.06.01.0029 
KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM 

- BOY 106 0 CM 
Ad 50 

6 500.06.01.0040 
KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM 

- BOY 2020 CM 
Ad 20 

7 500.06.01.0050 
KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM 

- BOY 2100 CM 
Ad 20 

8 500.06.01.0053 
KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM 

- BOY 3000 CM 
Ad 4 

 10263/1-1 
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OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüze ait Rize 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı 

3.240.000 adet 435x335x315 mm lik oluklu karton kutu %20 artar-azalır toleranslı olarak Satın 

Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9.maddesi gereğince açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü – Satın Alma Dairesi Başkanlığı-RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09.01.2014 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - İhale alternatif teklife kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden en az %3 geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Rize Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü – Satın Alma Dairesi Başkanlığında 

yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi kısmen 

veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 10264/1-1 

—— • —— 
TCDD HİZMET TARİFESİNE GÖRE RÖMORKÖR (YEDEK RÖMORKÖRLER 

İLE BİRLİKTE) HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/189119 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0262 239 73 00 / 0262 223 42 78 

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

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : Römorkör (Yedek Römorkörleri ile Birlikte) 

Hizmeti Alımı 

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 Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 02.01.2014 tarih Perşembe Günü Saat 10.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 400.-TL bedelle temin 

edilebilir. 

6 - İstekliler TCDD tarafından bu iş için elde edilmesi düşünülen tahmini gelir 1.550.000 

TL nin %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

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

tabi değildir. 10312/1-1 
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NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TPAO Batman Bölge Müdürlüğünden: 

TPAO Batman Bölge Müdürlüğüne bağlı merkez ile muhtelif saha ve kamp işyerlerine, 

kasalı kamyon ve treyler araçlarla malzeme taşıma işi açık ihale suretiyle ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2013/186121 

1 - İdarenin 

a) Adresi : TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN 

b) Telefon ve faks numarası : (488) 213 27 10 (6 Hat) 

c) Elektronik posta adresi : ayuruk@tpao.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : TPAO Batman Bölge Müdürlüğüne bağlı merkez ile 

muhtelif saha ve kamp işyerlerine, kasalı kamyon ve 

treyler araçlarla malzeme taşıma işi. 

b) Yapılacağı yer : TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN 

c) İşin süresi ve başlama tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 1 yıl'dır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN 

b) Tarihi ve saati : 14.01.2014 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 Meslek Odası 

Belgesi; 

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

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki 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. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
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4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

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

kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.3.2. Makine, Teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: 

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünden İsteklinin adına alınmış K 1 

Belgesi 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Her türlü İşmakinası kiralama işi. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BON BAŞMÜHENDİSLİĞİ BATMAN adresinden 

satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - 

MUHABERAT ŞEFLİĞİ BATMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış ) takvim 

günüdür. 

12 - Bu ihale için, İdaremiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

İlan olunur. 10239/1-1 
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5 ADET LED EKRAN VE 5 ADET TOTEM SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü ihtiyacı olan 

5 adet led ekran ve 5 adet totem, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun 

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

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 27.12.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 10399/1-1 
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MERKEZ AĞ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire 

Başkanlığı ihtiyacı Merkez Ağ ve Güvenlik Sistemleri, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 27/12/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 10400/1-1 
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TTK İHTİYACI OLAN 23 KALEM KABLO EK MALZEMELERİ ALIMI 4734 SAYILI 

KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE  

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2013/189590 

1 - İdarenin 

a) Aadresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel:0-372.259 47 94 –84  

Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi -  Miktarı: 

a) Niteliği, türü ve miktarı Kablo Ek Malzemeleri 23 kalem 

b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal 

Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm ambarıdır. 

c) Teslim süresi : 30 takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 27.01.2014 Pazartesi – saat 15.00 

c) Dosya no : 1315074 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4- 1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) 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 

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

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile 

buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi 

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
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4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 

4.3 - Teslim edilen malzemeler için marka ve model belirtilecektir. 

4.3.2. Firmalar malzemeyi tanıtıcı katalog ve dokumanı teklifleri ile birlikte verecektir. 

4.3.3. Teklif edilen malzeme imalat hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl 

süre ile garantili olacaktır. 

4.3.4. Malzemeler orijinal ambalajında teslim edilecektir. 

4.3.5. Kısmi teslimat yapılabilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda erken 

teslim süresi esas alınacaktır. 

5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 27.01.2014 Pazartesi – saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 10391/1-1 
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KURUMUMUZ KARADON TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ GELİK MEVKİİNDE 

BULUNAN ASPİRATÖRLERİN SES İZALASYONUNUN YAPTIRILMASI 4734 SAYILI 

KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE 

İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

  Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.259 47 78 / Fax: 0 372 - 253 12 73/251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

S.No:          2 - İhale konusu işin adı                           Birimi: Miktarı: 

   1 Gelik mevkiinde bulunan 2 adet aspiratörün TL/Ad.  2 adet  

 gürültü ses izolasyonunun yaptırılması   

c) İşin başlama ve bitiş tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip işe 

başlanılacak olup 15 gün içerisinde ses izolasyonu 

yapılmış ve teslim edilmiş olacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 13.01.2014 - Pazartesi – saat 15:00 

c) Dosya no : 1313847 

d) İhale kayıt no : 2013/187416 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) 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 

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

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  
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j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

l) Ulaştırma Bakanlığından alınmış Karayolları Taşıma Yetki Belgesi. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

5 - Ekonomik, hizmeti, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu 

belgelerin taşıması gereken kriterler ile benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait kriterler ihale 

idari şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

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

7 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 

8-3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

9 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

10 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/ 

Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

11 - Teklifler en geç 13.01.2014 Pazartesi Günü – saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz 

sorumlu değildir. 

12 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

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

13 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

16 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 10324/1-1 
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EKMEK KASA POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamıza 2.500 Kg. Ekmek Kasa Poşeti, teklif alma yoluyla alınacaktır. 

2 - Alım konusu malzemenin Numunesi Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğünde 

görülebilir. 

3 - Teklifler en geç 30.12.2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74 10367/1-1 

————— 

14+ 1 MİNİBÜS KİRALANACAKTIR 

1 - Fabrikamızca kullanılmak üzere 1 (Bir) adet 14+1 minibüs, teklif alma yoluyla 

kiralanacaktır. 

2 - Teklifler en geç 30.12.2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

3 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74 10368/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik 

Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten 

dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini, (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme 

Kurulu’ndan alınacak), özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, 

yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 

6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe, 

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten 

dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini, (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme 

Kurulu’ndan alınacak), özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, 

bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe, 

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları 

gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden 

alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve 

belgelendirilmesi şarttır. 

İLGİLİLERE DUYURULUR. 
 

TIP FAKÜLTESİ 

BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO UN. AD DER AÇIKLAMA 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kadın Hastalıkları 

ve Doğum 

Profesör 1 1 Üremeye yardımcı teknikler 

ve moleküler biyoloji 

alanında çalışmaları olmak 

 10401/1-1 
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Savunma Sanayii Müsteşarlığından: 

T.C. MSB 

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI  

SAVUNMA SANAYİİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 

A. Genel 

Savunma Sanayii Müsteşarlığında istihdam edilmek üzere, Savunma Sanayii Müsteşarlığı 

giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7nci, derece kadrolara atanmak üzere 2 adet 

Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacaktır: 

B. Sınav Başvuru Şartları 

Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen 

Devlet memuru olma şartlarına haiz olması, 

(b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin İşletme bölümünden veya bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki 

yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

(c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını 

doldurmamış olmak, (01/01/1979 tarih ve sonraki doğumlular) 

(ç) 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme 

Sınavları (KPSS)'ndan birinden KPSS P(23) puan türünden en az 85 (seksen beş) puan almış 

olmaları, 

(d) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı 

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)/Yabancı Dil Sınavı (YDS)'den İngilizce alanında en az 

80 (seksen) puana veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği 

bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip 

olmaları, 

gerekmektedir. 

Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına daha önce iki defa girip de başarısız 

olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir. 

C. İstenen Belgeler 

Adaylar başvurularını; Müsteşarlığın internet adresindeki (www.ssm.gov.tr) sınav başvuru 

ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi 

olan 17 Ocak 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar (saat:18:00) sisteme yükleyeceklerdir: 

a) Özgeçmişi (Adı, soyadı, öğrenim safahatı (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları 

ifade edilecektir.), aile durumu, varsa iş tecrübesi, sahip olduğu sertifikaları, hobileri gibi bilgileri 

içerecek şekilde düzenlenmiş olarak ), 

b) Son 6 aya ait 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafı, 

c) Öğrenim belgesi ve Yükseköğretim Kurulu denkliği (Yükseköğretim Kurulu denkliği 

ile başvuran adaylar için),  

ç) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından KPDS/YDS seviyesine denkliği 

ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belgeyi. 

Eksik belge, bilgi ve koşullan uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye 

alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır. 
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Ç. Giriş Sınavına Çağrı 

(1) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana (Geçerli olan Kamu 

Personeli Seçme Sınavlarından değerlendirmeye yüksek olanı alınır.) sahip olandan başlanarak  

4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) sınava çağrılacaktır. 

(2) Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları ve sınav 

tarih ve saatleri Müsteşarlığın internet (www.ssm.gov.tr) sitesinde ilan edilir. 

(3) Kimlik bilgileri, sınavın tarihi, saati ve yerini gösteren fotoğraflı sınav giriş belgesi 

sınava katılmaya hak kazananların adreslerine iadeli taahhütlü olarak gönderilir veya kazananlara 

elden teslim edilir. Giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmaz. 

(4) Sınava katılmak üzere isimleri ilan edilen adaylardan, daha sonra sınava katılma 

şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmazlar. Bunlardan giriş sınavına girmiş 

olanların sınavları da geçersiz sayılır. 

(5) Sınava katılmayan aday başarısız sayılır. 

D. Giriş Sınavı 

(1) Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılır. 

(2) Sözlü sınav, adayların; mezun olunan alana ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp 

özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin 

mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, 

bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek 

suretiyle gerçekleştirilir. 

E) Değerlendirme ve Atama 

Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) tam 

puan almak gerekir. Başarı puanı, sözlü sınav sonucunda alman puandır. 

Adaylar, başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre 

sıralanır. Atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday işe alınmaya hak kazanacaktır. 

Giriş sınavından yetmiş ve üzerinde puan almış olmak asıl ve yedek listedeki sıralamaya 

giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı 

olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. 

Giriş sınavı sonuçları, Müsteşarlık internet sitesinde ilan edilerek, asıl ve varsa yedek 

listelerde yer alan adaylara posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak bildirilir. 

Yedek listenin açıklanması durumunda, yedek listede yer alan adayların haklan 

münhasıran bu sınav için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için hak teşkil etmez. 

Sınavda başarılı olanların Müsteşarlıkça kendilerine bildirilen süre içerisinde Savunma 

Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 

Herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda çalışmakta iken Savunma Sanayii Uzman 

Yardımcılığı sınavını kazanan adaylardan görev yaptığı kurum/kuruluşça muvafakat edilmeyenler 

için Müsteşarlık değerlendirme hakkını saklı tutar. 

F. Bilgi Alma 

(1) Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi 

Başkanlığının (312) 411 90 61 veya (312) 411 91 05 numaralı telefonlarından temin edilebilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI
— Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait

Atama Kararları

YÖNETMELİK
— İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

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. 




