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YÖNETMELİKLER

Gümüşhane Üniversitesinden:

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümüş-

hane Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci madde-

sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa

ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırma-

dığına bakılmadan öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim

süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans prog-

ramlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl için-

de tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

a) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yeni-

lenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğre-

tim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile

kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

b) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için

iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı, bu derslerin bitirme ve bütünleme sınav dö-

nemlerinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan Birinci Ek Sınav ve İkinci Ek

Sınav adlarıyla tüm dersler için kullandırılır. Bu sınavlardan sonra başarısız ders sayısını beş

derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız

olan öğrencilere dört yarıyıl (yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde iki eğitim-öğ-

retim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız,

başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması

olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

c) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden

geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli AGNO şartını sağlayamamaları nedeniyle ili-

şikleri kesilme durumuna gelen son dönem (yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde
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son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav

hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki

derslere devam şartı aranmaz.

ç) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç

girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar.

Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci

katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışın-

daki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

d) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav

yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için

ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç

dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını

tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da yıl kaybeden öğrencilere diledikleri

üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna

bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar.

Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğ-

renimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri

süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir

şekilde yararlanamazlar.

e) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim sü-

resinden sayılır. Kayıt dondurma ise öğrenim süresinden sayılmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin muaf olarak sayılabilmesi

için; muafiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun, 27 nci maddede belirlenen

harf notlarından en az CC harf notu veya harf notu uygulamayıp yüzlük not sistem uygulayan

üniversitelerde en az CC harf notunun karşılığı olması gerekir. Öğretim programlarında başa-

rılı/başarısız olarak değerlendirilen ders/dersler için en az CC harf notu veya karşılığı aranma-

dan başarılı olanlar bu derslerden muaf sayılabilir. Öğrencilerin önceki diploma programından

aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakının yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan

notların harfli not olarak muaf edilerek transkripte işlenmesi gerekir.”
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“(4) Açık ve uzaktan öğretim yöntemiyle yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören

öğrenciler, yalnızca 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde be-

lirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinden muaf olabilirler.

Bu derslerden muafiyet için ders içeriği istenmez.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Gümüşhane Üniversitesinden:

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/11/2012 tarihli ve 28479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümüşhane

Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklen-

miştir.

“(6) Birinci akademik yılın sonunda devam şartını yerine getirip, başarısız olan öğren-

ciler için birimlerin isteğine bağlı olarak ikinci akademik yılın güz yarıyılı sonunda yeterlik

sınavı açılabilir. Açılan bu sınava girip 60 puan alan öğrenciler başarılı sayılırlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/12/2011 28157

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/9/2012 28425

2- 29/9/2013 28780

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/11/2012 28479
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No : 2013/50 
Karar No : 2015/135 
Sıvı veya Gaz Halindeki Enerji Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda 

Esas ve karar numarası yazılı 14/05/2015 tarihli ilamı ile 142/3. son, 43, 62/1, maddeleri 
gereğince 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPĠS, ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU HĠZMETLERĠNDEN 
YASAKLILIK (TCK 53/1-a, b, d, e), VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK 
HĠZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-e), VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK 
HĠZM. MEN (ÜSTSOY-DĠĞER) (TCK 53/1-c) 53/3) cezası ile cezalandırılan Sadık ve Makbule 
oğlu, 15/05/1972 doğumlu, Tokat, Zile, Ayvalı Mah./Köy nüfusuna kayıtlı AHMET KARSLI tüm 
aramalara rağmen bulunamamıĢ ve gerekçeli karar adı geçene tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 
karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 11629 

—— •• —— 
İstanbul Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No :2014/690 
Karar No :2015/489 
Ruhsatsız AteĢli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya TaĢıma veya Bulundurma 

suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 25/06/2015 tarihli ilamı ile 13/1 
maddesi gereğince 1 YIL HAPĠS ĠLE VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK 
HĠZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU HĠZMETLERĠNDEN 
YASAKLILIK (TCK 53/l-a, b, d, e) VE 600 TL ADLĠ PARA cezası ile cezalandırılan Ahmet ve 
Gülcemal kızı, 10/09/1994 doğumlu, Ordu, Gölköy, Bayıralan Mah./Köy nüfusuna kayıtlı 
BĠRGÜL KUġ tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı, 
tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza 
Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koĢulu ile Zabıt Katibine beyanda 
bulunulması suretiyle, sanık cezaevinde ise Mahkememize gönderilmek üzere Ceza Ġnfaz 
Kurumuna dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koĢulu ile cezaevi yetkilisine beyanda 
bulunulması suretiyle Yargıtay ilgili ceza Dairesine temyizi kabil olmak üzere yasal süre 
içerisinde temyiz edilmediği taktirde verilen kararın kesinleĢeceğine karar verilmiĢ olup, 

Ġlan olunur. 11627 
—— • —— 

Dinar Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/419 
Karar No : 2015/580 
Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan EĢya Hakkında Hırsızlık suçundan 

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 15/09/2015 tarihli ilamı ile 5237 Sayılı 
TCK'nun 142/1.b maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERĠ BIRAK. NED. DNT. SER. 
(CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Akçan ve Fatma DürrüĢehvar oğlu, 10/02/1975 doğumlu, 
Ġstanbul, Bakırköy, Zuhuratbaba nüfusuna kayıtlı ALĠ NĠZAMĠ KOÇOĞLU tüm aramalara 
rağmen bulunamamıĢ, karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 
karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 11628 



Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 25 Ocak 2016 – Sayı : 29604 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HEMODĠYALĠZ CĠHAZLARI SATIN ALINACAKTIR 

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğünden:  

5 adet Hemodiyaliz Cihazı alımı. 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) 

bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 

sayılı kararname eki esaslarının 20/f maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale kayıt numarası : 2016/9567 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Projeleri 

Koordinatörlüğü Ġncivez/ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : 0 372 291 1478 / Faks: 0 372 257 4579 

c) Elektronik posta adresi : - 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : http://w3.beun.edu.tr/ 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 adet Hemodiyaliz Cihazı alımı 

b) Teslim [yeri/yerleri] : B.E.Ü. Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 

BaĢkanlığı Kozlu/ZONGULDAK 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Teslim süresi iĢe baĢlama tarihinden itibaren 45 

(KırkbeĢ) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampus 

Memur Yemekhanesi Kat: 2 

b) Tarihi ve saati : 04/02/2016 - Saat: 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

odası belgesi; 

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

ve sanatkarlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

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

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin 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 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. Bu ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Ġdari ġartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, Ģekli ve içeriği Mal Alımı 

Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.7. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.8. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.1.8.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından, iĢ 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1.) ve (4.1.2.) de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Teklif veren firmaların cihaz/cihazları (yönetmelik kapsamında ise) T.C. Ġlaç ve 

Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. 

4.3.1.1. Teklif edilen cihazlar ulusal ve/veya uluslararası kalite belgelerinden en az birine 

(TSE, FDA, CE vb.) sahip olmalıdır. 

4.3.2. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri 

materyaller ile teknik Ģartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman; 

4.3.2.1. Teklifi veren firma, teklifi ile birlikte cihazın orijinal kullanım, bakım, onarım ve 

teknik servis için gerekli tüm katalog, resim, broĢür ve teknik dokümanları vb. belgeleri (Ġngilizce 

veya Türkçe olabilir) verecektir. 

4.3.2.2. Teknik ġartnamenin tüm maddelerine uygunlukları orijinal katalog vb. 

metaryeller üzerinden, madde madde uygunluk beyanı adı altından teknik Ģartnameye cevaplar 

verilecektir. 

4.3.2.3. Ġstekliler satın alınan cihaz/cihazlar Garanti süresi bitiminden itibaren en az 10 

(on) yıl süre ile ücreti mukabilinde teknik destek hizmeti tedarik edileceği taahhüt edilecektir. 

Yukarıda sayılan belgeler Ġhale dosyasında sunulacaktır. 

Yukarıda belirtilen hükümler haricinde, teknik Ģartname hükümleri geçerlidir. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.4.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.-TL (Elli Türk lirası) karĢılığı 

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Projeleri Birimi Ġncivez / 

ZONGULDAK adresinden satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler 04/02/2016 PerĢembe günü Saat: 14:00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi 

Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Projeleri Birimi Ġncivez/ZONGULDAK adresine 

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

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz Konusu Ġhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

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

 593/1-1 
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TAHMĠL-TAHLĠYE HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge 

Müdürlüğünden:  

Tahmil-tahliye hizmet alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 uncu maddesi (g) 
fıkrası gereğince, Tahmil-Tahliye hizmet alımı istisna kapsamında değerlendirilmesinden dolayı, 

söz konusu hizmet alımı satınalma ve ihale yönetmeliğimizin 9 maddesi kapsamında açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2016/13422 

1 - Ġdarenin  
a) Adresi : Yeni Doğan Mah. Ġnönü cad.2 A Elmadağ/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 863 1196- 312 863 5213 
c) Elektronik posta adresi  : www.caykur.gov.tr. 
ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi : Çaykur Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü 
2 - Ġhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tahmil-Tahliye hizmet alımı. 100.000 Ton çayın 
yükleme boĢaltma ve lojistik iĢleri., ĠĢçi sayısı 42 

b) Yapılacağı yer : ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü 
c) Süresi : 12 Ay  (1 Yıl) 
3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü 

Yeni Doğan Mah. Ġnönü cad. 2 A Elmadağ / ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 04.02.2016 PerĢembe günü saat 14.00 
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1Teklif mektubu, geçici teminat, Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, ihale dokümanının 

satın alındığına dair belge, Noter onaylı yetki belgesi veya imza sirküleri, SGK ve vergi borcuna 
iliĢkin taahhüt, Ġhaleye baĢkası adına giriyorsa vekil olduğuna dair Noter onaylı vekaletname ve 

imza beyannamesi, iĢ deneyim belgesi, teknik Ģartnamede istenen diğer belgeler.  
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 
4.2.1. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınır. Geçici teminatın süresi 60 gündür. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1 
4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  
4.4.1. Kamu ve özel sektörde yapmıĢ olduğu tahmil-tahliye iĢleri 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karĢılığı Ankara 

Pazarlama Ve Üretim Bölge Müdürlüğü. Yeni Doğan Mah. Ġnönü cad. 2 A Elmadağ/Ankara 
adresinden satın alınabilir.   

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

8 - Teklifler, 04.02.2016 PerĢembe günü saat 14.00’e kadar Ankara Pazarlama ve Üretim 
Bölge Müdürlüğü Yeni Doğan Mah. Ġnönü Cad. 2 A Elmadağ/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatlar TL/TON üzerinden vereceklerdir. Birim fiyatlar 

üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı 

ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 
birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 608/1-1 
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HAYRAT ÇAY FABRĠKASI ÖN OCAKLI YAKMA SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüzün ihtiyacı, Hayrat Çay Fabrikası Ön Ocaklı Yakma Sistemi Satınalma 

ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 100,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. 

a) Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı/RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.02.2016 günü saat: 14.00’e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat: 14.00’da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

gün olmalıdır. 

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

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

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 586/1-1 

—— • —— 
3500 ADET (TĠP 2501) KOMPOZĠT SABO SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/8939 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKĠġEHĠR 

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

2 - Ġhale Konusu ĠĢin Niteliği, 

    Türü ve Miktarı : 3500 adet (Tip 2501) Kompozit Sabo teknik Ģartname ve 

teknik resme göre imal ettirilmek suretiyle satın 

alınacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati  : 11/02/2016 - Saat 15:00 

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

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

11/02/2016 günü saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye 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. 510/1-1 
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BASILI SÜRELĠ YAYIN SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Basılı Süreli Yayın Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2016/9727 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar 

Bulvarı No: 139   06800   Çankaya/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi: 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, 42 Adet Basılı Süreli Yayın 

b) Teslim yeri/yerleri : MTA Genel Müdürlüğü Bilimsel Dokümantasyon Dairesi 

BaĢkanlığı Kütüphane Servisi 

c) Teslim tarihi/tarihleri : SözleĢmenin imzalanmasına müteakip iĢe baĢlama 

talimatının tebliğinden itibaren 30.06.2017 tarihine 

kadardır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 

b) Tarihi ve saati : 16/02/2016 - 10:30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin 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 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: Ġdaremizce mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu Ġhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 

eden yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeĢ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü 

(213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube 

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

da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale 

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 sözleĢme 

imzalanacaktır. Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 467/1-1 

—— • —— 

KAKAOLU FINDIK EZMESĠ ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 5.000 Kg kakaolu fındık ezmesi alımı kapalı 

zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 04.02.2016 PerĢembe günü saat 14.00 ’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL bedelle Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 04.02.2016 PerĢembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız 

Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır.  

7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ 

 Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74 618/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂN 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze, 

6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuĢ olan 

SözleĢmeli Personel ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Esasların ekli 1 sayılı cetvelinde bulunan sınav Ģartı 

aranmaksızın hizmete alınacak sözleĢmeli personel pozisyon unvanlarından 4/B sözleĢmeli ―Pilot 

(Uçak), Pilot (Helikopter), Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti, UçuĢ Teknisyeni ve Helikopter 

Makinisti‖ alınacaktır. 

MÜRACAAT ETMEK ĠSTEYENLERDE ARANILACAK ġARTLAR 

 

UNVANI ARANAN NĠTELĠKLER SAYI  

UÇUġ TEKNĠSYENĠ 

(STATÜ:4/B) 

Geçerli hava aracı bakım personel lisansına sahip olmak. 

Bakım konusunda lisanslı olarak 3 yıl iĢ tecrübesine sahip 

olmak. 

6 

Ücret (Brüt): 

10 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar : 8.055,50 TL 

5-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 7.642,15 TL 

0-5 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 6.815,45 TL 

ÇalıĢılacak Yer: 

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler-Ġstanbul, Antalya, 

NevĢehir 

UÇAK KONTROL VE 

BAKIM MAKĠNĠSTĠ 

(STATÜ:4/B) 

Geçerli hava aracı bakım personel lisansına sahip olmak. 

Bakım konusunda lisanslı olarak 3 yıl iĢ tecrübesine sahip 

olmak. 

4 

Ücret (Brüt): 

10 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar : 8.055,50 TL 

5-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 7.642,15 TL 

0-5 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 6.815,45 TL 

ÇalıĢılacak Yer: 

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (Ġstanbul, Antalya, 

NevĢehir) 

HELĠKOPTER 

MAKĠNĠSTĠ 

(STATÜ:4/B) 

Geçerli hava aracı bakım personel (helikopter) lisansına sahip 

olmak. Bakım konusunda lisanslı olarak 3 yıl iĢ tecrübesine 

sahip olmak. 

5 

Ücret (Brüt): 

10 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar : 8.055,50 TL 

5-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 7.642,15 TL 

0-5 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 6.815,45 TL 

ÇalıĢılacak Yer: 

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (Ġstanbul, Antalya, 

NevĢehir) 
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UNVANI ARANAN NĠTELĠKLER SAYI  

PĠLOT 

(UÇAK) 

(STATÜ:4/B) 

ATPL yetkisinde CPL/IR lisans ve yetkisine sahip olmak, 

uçuĢ eğitmeni olarak en az 1500 saat uçuĢ tecrübesine sahip 

olmak. Ġyi derecede Ġngilizce bilmek. 

(68 yaĢından gün almamıĢ olmak) 

2 

Ücret (Brüt): 

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar : 12.421,76 TL 

10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 11.651,79 TL 

0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 11.390,69 TL 

ÇalıĢılacak Yer: 

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (Ġstanbul, Antalya, 

NevĢehir) 

PĠLOT 

(UÇAK) 

(STATÜ:4/B) 

ATPL yetkisinde CPL/IR lisans ve yetkisi ile en az 3000 saat 

uçuĢ tecrübesine sahip olmak. Ġyi derecede Ġngilizce bilmek. 

(68 yaĢından gün almamıĢ olmak) 

3 

Ücret (Brüt): 

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar : 12.421,76 TL 

10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 11.651,79 TL 

0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 11.390,69 TL 

ÇalıĢılacak Yer: 

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (Ġstanbul, Antalya, 

NevĢehir) 

PĠLOT 

(HELĠKOPTER) 

(STATÜ:4/B) 

En az Helikopter CPL lisansına, en az 3500 saat uçuĢ 

tecrübesine ve kontrol öğretmenliği sertifikasına sahip olmak. 

Ġyi derecede Ġngilizce bilmek. 

(68 yaĢından gün almamıĢ olmak) 

3 

Ücret (Brüt): 

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar : 12.421,76 TL 

10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 11.651,79 TL 

0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 11.390,69 TL 

ÇalıĢılacak Yer: 

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (Ġstanbul, Antalya, 

NevĢehir) 
 

ĠSTENĠLEN BELGELER 

1 - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web 

adresinden temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak fotoğraflı "ĠĢ Talep Formu" 

2 - T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, 

3 - Diploma veya mezuniyet belgesi onaylı örneği, 
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4 - Adli sicil beyanı, 

5 - Görevini yapabilecek derecede sağlıklı bulunduğuna dair yazılı beyan, 

6 - Alınan eğitimlere iliĢkin sertifika örnekleri, 

Pilot Adaylar Ġçin (Yukarıdaki belgelere ilave olarak); 

7 - http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web adresinden temin edilecek ―Pilot Bilgi 

Formu‖, 

8 - Pilot lisansı, 

9 - Sağlık Sertifikası, 

10 - UçuĢ Kayıt defterinin (Logbook) ilk ve son 2 sayfasının fotokopisi, 

Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti, UçuĢ Teknisyeni ve Helikopter Makinisti Adaylar Ġçin 

(Yukarıdaki belgelere ilave olarak); 

11 - Hava aracı bakım lisansı ve daha önce lisanslı olarak çalıĢmıĢ olduğunu gösteren 

ıslak imzalı belge. 

BAġVURU 

1 - BaĢvurular ―Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü Gazi 

Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe/ANKARA‖ adresine Ģahsen veya posta yolu 

ile yapılacak olup 25.01.2016 tarihi saat 09:00’da baĢlayıp 05.02.2016 Cuma günü saat 16:00’da 

sona erecektir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

2 - Güvenlik soruĢturması olumsuz neticelenen ve/veya baĢvuru ve iĢlemler sırasında 

gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen 

belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleĢtirmeleri yapılmıĢ olsa dahi 

iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal iĢlem yapılacaktır. 

3 - Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki Hizmet SözleĢmeli personel 

alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-

duyurular/ web adresinde yayımlanacaktır. 

4 - BaĢvuru sahiplerince, baĢvuru iĢlemlerinin baĢlamasından Genel Müdürlük tarafından 

göreve baĢlatmaya iliĢkin tebligat iĢlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak 

talebinde bulunulamaz. 

DEĞERLENDĠRME 

Değerlendirme sonrasında nihai sonuç ve iĢ baĢvurusu kabul edilenlerden istenecek 

evraklar ile ilgili hususlar Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir. 

TEBLĠGAT 

Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki sözleĢmeli personel alımı ile ilgili 

her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web 

adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, tebligat mahiyetinde olacağından adaylara 

ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. 569/1-1 
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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

— Dışişleri Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

— Gümüşhane Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gümüşhane Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlân

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


