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YÖNETMELİK
Eskişehir Teknik Üniversitesinden:
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ PİLOTAJ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve
Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümünde uygulanacak eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Bölüm Başkanı: Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Pilotaj Bölümü Başkanını,
c) Değişim programları: Yurt içindeki/yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla protokol çerçevesinde yürütülen programları,
ç) Dekanlık: Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığını,
d) DNO: Dönem not ortalamasını,
e) Fakülte: Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesini,
f) Fakülte Kurulu: Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Kurulunu,
g) GNO: Genel not ortalamasını,
ğ) Kredili sistem: Başarı notunun bağıl olarak değerlendirildiği sistemi,
h) Öğrenci İşleri Birimi: Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri Birimini,
ı) Program: Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj
Bölümünün 4 yıllık lisans programını,
i) Rektör: Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörünü,
j) Senato: Eskişehir Teknik Üniversitesi Senatosunu,
k) Sertifika programı: Eskişehir Teknik Üniversitesinde bir uzmanlık alanına yönelik,
bağımsız olarak açılan ve dersleri; önlisans ve lisans programlarına transfer edilemeyen programı,
l) Uçuş eğitim el kitabı: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kullanımı onaylanmış eğitim el kitabını,
m) Uçuş Kurulu: Uçuş eğitim el kitabında amacı, yapısı ve yetkileri belirtilmiş olan Pilotaj Bölümü Uçuş Değerlendirme Kurulunu,
n) Üniversite: Eskişehir Teknik Üniversitesini,
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o) Yandal programı: Üniversitede bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen
koşulları taşıması kaydıyla Üniversite içinde ayrı bir lisans programı anlamını taşımayan, diploma programı yerine geçmeyen ve belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersin başarılması
karşılığında sertifika verilen programı,
ö) Yönetim Kurulu: Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar
Öğretim yılı
MADDE 4 – (1) Bir öğretim yılı, dönem sonu sınavlarıyla birlikte her biri 16 haftadan
oluşan güz ve bahar yarıyıllarını kapsar. Akademik takvim, Senato tarafından belirlenir.
(2) Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun onayıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda
açılacak dersler ve uygulama koşulları, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.
(3) İkinci ve üçüncü evrelerde meteorolojik, teknik ve benzeri koşullara bağlı olarak
meydana gelebilecek fiili uçuş ders saatleri kaybının telafisi konusunda karar almaya Yönetim
Kurulu yetkilidir.
(4) Gerektiğinde hafta sonunda ve idari tatil günlerinde de teorik ve uygulamalı uçuş
dersleri yapılabilir.
Öğretim esasları
MADDE 5 – (1) Üniversitede öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sisteme
göre yürütülür.
(2) Ders planlarında yer alacak dersler, programdan çıkarılacak dersler ve bunların yerine intibakı yapılacak dersler; Fakülte Kurulu önerisiyle Senato tarafından karara bağlanır.
(3) Dersler; teorik derslerden ve atölye, laboratuvar, staj ve pratik çalışma gibi uygulamalar ile uygulamalı derslerden oluşur. Birinci evredeki dersler, yarıyıl esasına göre düzenlenir.
Fakülte Kurulu kararıyla derslerin bir bölümü yıl esasına göre de düzenlenebilir. İkinci ve üçüncü evrelerde teorik derslerin uygulama esasları, Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.
(4) Dersler, birim yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla
Üniversite ve şehir dışında da yapılabilir. Bu derslerin planlanmasına ilişkin esaslar, Fakülte
Kurulu tarafından kararlaştırılır ve Senato tarafından onaylanır.
(5) Bazı dersler sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği gibi bazı dersler hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Ancak bu dersler için öğrencilerden ek katkı payı ve öğrenim ücreti talep edilmez.
Öğrenim süresi
MADDE 6 – (1) Öğrencilere öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan program süresi,
yabancı dil hazırlık sınıfı hariç 8 yarıyıldır. Meteorolojik koşullar, uçuş emniyeti ve ulusal/uluslararası sivil havacılık kurallarına bağlı olarak öğrenim süresinin 8 yarıyılı aşması durumunda,
aşan süre Yönetim Kurulu kararıyla program süresine dâhil edilir. Bu süre; öğrencinin, kayıtlı
olduğu programa ilişkin dersleri almasıyla başlar ve öğrencinin kaydını yaptırmaması/yenilememesi, program süresinin işlemesini durdurmaz. Program süresinin sonunda mezun olamayan
öğrencilerden, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı madde hükümlerine göre katkı payı/öğrenim ücreti tahsil edilir.
(2) Programdaki derslerini tamamlayan ancak zorunlu stajını henüz yapmayan öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.
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(3) Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç azami süre 14 yarıyıldır. Azami süre sonunda da
mezun olamayan öğrenciden, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerine göre ödemekle yükümlü olduğu katkı payı/öğrenim ücreti tahsil edilir. Bu durumdaki öğrenci, derslere
ve sınavlara katılım hakkı dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(4) Yabancı dil hazırlık süresi azami 2 yıl olup bu süre, program süresi ve azami öğrenim
süresinden sayılmaz.
(5) Değişim programları kapsamında yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar, program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.
Ek sınav hakkı
MADDE 7 – (1) Azami süreler sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine; programdan mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden geçer not aldığı hâlde 2,00 GNO’yu
sağlayamadığından ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilere ve/veya derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, dönem içi ve dönem sonu sınav yükümlülüklerini
2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerine uygun olarak yerine getiremedikleri için
öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen (hazırlık sınıfı dâhil) öğrencilere ve/veya not ortalamasını
sağlayamayan ara sınıf öğrencilerine, Senato tarafından kabul edilen 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 44 üncü maddesi ile ilgili uygulama esasları çerçevesinde ek sınav hakkı verilir.
Dersler ve stajlar
MADDE 8 – (1) Dersler, derslerin haftalık teorik ve uygulama saatleri, kredi değerleri
ile yarıyıllara göre dağılımı, Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Derslerin
kredileri, öğrencilerin iş yükü dikkate alınarak belirlenen AKTS kredileridir.
(2) Bazı dersler için Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla önkoşul konulabilir.
Öğrencinin önkoşullu bir dersi alabilmesi için bağlantılı dersi başarmış olması gerekir.
(3) Bir dersten AA harf notu alan öğrenci, bu dersi tekrar veya bu dersin yerine başka
bir dersi alamaz.
(4) Staj/stajlar; öğrencinin tercih edeceği ilgili kamu kurumları/kuruluşları ile özel kuruluşlarda Senato tarafından belirlenen çerçevede yapılır.
(5) Uygulamalı derslerin ve stajların nasıl uygulanacağı, Fakülte Kurulunun önerisi
üzerine Senato tarafından karara bağlanır.
Evreler
MADDE 9 – (1) Dersler; hazırlık sınıfı dışında, 3 evre hâlinde düzenlenir. Bunlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Birinci evre; genel kültür dersleri ve temel havacılık derslerinin verildiği, 3 safhadan
oluşan temel eğitim evresidir.
b) İkinci evre; uçuş öncesi yer dersleri, görerek hava hareketleri, görerek seyrüsefer
uçuşu ve simülatör derslerinin verildiği evredir. Bu evre, aşağıdaki safhalardan oluşur:
1) İntibak uçuş safhası, yalnız uçuş safhası, görerek hava hareketleri ve seyrüsefer uçuş
safhası,
2) Temel uçuş dersleri,
3) İntibak ve temel alet uçuş safhası ve gece uçuşu.
c) Üçüncü evre; uçuş öncesi yer dersleri ile alet uçuşu, IFR seyrüsefer uçuşu, gece uçuşu, çift motorlu uçaklarla uçuş ve simülatör derslerinin verildiği evredir. Bu evre, aşağıdaki
safhalardan oluşur:
1) Radyo alet ve radyo alet seyrüsefer teorik ders safhası,
2) Radyo alet ve radyo alet seyrüsefer uçuş safhası,
3) MCC uçuş ve çok motorlu yer ders safhası,
4) Çok motorlu uçuş safhası.
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(2) Herhangi bir evreyi başaramayan öğrenci, bir üst evreye devam edemez. Öğrenci
sayısının fazla olduğu ve meteorolojik koşulların uçuşa uygun olmadığı dönemlerde; ikinci ve
üçüncü evrelerdeki görevlerde öğrenciler, safha takibi yapılmaksızın kendi evrelerinin içinde
karışık olarak uçabilir.
Yeni kayıt
MADDE 10 – (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan aday, Yükseköğretim Kurulu ve/veya
Üniversite tarafından belirlenen esaslara göre kaydını yaptırır. Bu esaslara uymayan ve/veya
katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyen adayın kaydı yapılmaz.
(2) Kayıt için gerekli belgelerden e-Devlet üzerinden doğrulanabilenler adaydan istenmeden adayın kaydı yapılır. E-Devlet üzerinden sorgulanamayan/doğrulanamayan belgelerin
ise aslı veya Üniversite tarafından onaylanan örneği kabul edilir.
(3) Kesin kayıt işlemlerini yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.
Kayıt yenileme ve ders kaydı
MADDE 11 – (1) Öğrenci, her yarıyıl başında Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
belirlenen esaslara göre kaydını yeniler. Kayıt yenileme esaslarına uymayan veya ödemesi gereken katkı payı/öğrenim ücreti varsa bunları ödemeyen öğrencinin kaydı yenilenmez.
(2) Öğrenci; danışmanının onayını almak kaydıyla güz ve bahar yarıyıllarında en çok
45, yaz okulunda açılan derslerden ise en çok 25 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir.
(3) Öğrenci, akademik danışmanın onayını alarak ilgili dönemin ekle/sil haftası içinde
ders değiştirebilir; ders bırakabilir veya yeni derse/derslere kaydolabilir.
(4) Öğrenci, Senato tarafından belirlenen esaslara göre ekle/sil haftasından sonraki 3
hafta içinde danışmanının onayıyla sadece bir dersten çekilebilir.
Danışman
MADDE 12 – (1) Her öğrenci için Bölüm Başkanının önerdiği öğretim elemanı, dekan
tarafından akademik danışman olarak görevlendirilir. Danışman; öğrenciyi her yarıyıl başında
ders seçimi sürecinde bilgilendirir, akademik durumunu öğrenciyle birlikte değerlendirdikten
sonra derse/derslere onay verir. Danışman ayrıca; öğrenciyi öğrenimi boyunca izler, üniversite
yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer ve benzeri konularda bilgilendirir ve yönlendirir.
(2) Danışman, ekle/sil haftasında ve dönem boyunca çalışma odasında bulunacağı saatleri ile haftalık ders programını ilan eder. Ekle/sil haftasında geçerli bir mazereti nedeniyle
Üniversitede bulunamayacak olan danışman, durumunu bir yazıyla Bölüm Başkanlığına bildirir. Bölüm Başkanı, bu danışmanın yerine kayıt süresince bir öğretim elemanının geçici danışman olarak Dekanlık tarafından atanmasını sağlar ve bunu ilgili öğrencilere duyurur.
Devam zorunluluğu
MADDE 13 – (1) PLT ve HUK kodlu derslere devam zorunluluğu %100, diğer derslere
devam zorunluluğu ise en az %70’tir. PLT ve HUK kodlu dersler için Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenlerden biriyle başvuru yapan öğrenciye Yönetim Kurulu kararıyla
telafi dersi yapılır. Bir dersten devam koşulunu yerine getirmeyen ve/veya uygulamalardan başarılı olamayan öğrenci, o dersin dönem sonu sınavına giremez. Uygulamalara devam esasları,
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu tarafından Üniversiteyi veya Türkiye’yi
temsilen görevlendirilen bir öğrenci, Rektörlük onayından sonra bu süreler içinde izinli sayılır.
Bu tarihlerde öğrenci devam edemediği derslerden devamlı sayılır. Bir dersten devam koşulunu
yerine getirmeyen öğrenci, o dersin dönem sonu ve varsa bütünleme sınavına giremez.
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Kredi ve not transferi
MADDE 14 – (1) Üniversiteye yatay geçiş/dikey geçiş yapan veya daha önce herhangi
bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olup Üniversiteye yeni kaydolan öğrenciler ile
değişim programlarıyla yurt içinde/yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna giden öğrencilerin
ders kredi ve not transferleri yapılır. Öğrenci daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarı notu veya başarı notu karşılığı en az DD veya YT harf notu olan dersleri için
GNO’su 2,00’ın altına düşmeyecek şekilde kredi ve not transferi talebinde bulunabilir. Kredi
ve not transfer talebinde bulunacak öğrenci (hazırlık sınıfı öğrencisi dâhil), kredi ve not transferine esas oluşturacak belgeleri bir dilekçeyle kesin kayıt yaptırdığı ilk dönemin derslerinin
başlangıcından itibaren 2 hafta içinde bir dilekçeyle Dekanlığa vermek zorundadır. Yönetim
Kurulu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre öğrencinin kredi ve not transferlerine ilişkin
taleplerini; tüm öğrenim süresini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara
bağlar.
(2) Değişim programlarıyla yurt içinde/yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna giden,
ve/veya yatay/dikey geçiş yapan öğrencilerin kredi ve not transferi; ilgili mevzuat çerçevesinde
karara bağlanır.
(3) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini daha önceden
başarmış öğrenci, kredi ve içerik bakımından eşdeğer olmak kaydıyla bu dersten/derslerden
GNO koşulu aranmaksızın kredi ve ders transferi talebinde bulunabilir.
(4) Dikey Geçiş Sınavıyla (DGS) yerleşen öğrencinin GNO’su, önlisans programından
alınan ve lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında alınan dersler
üzerinden hesaplanır.
(5) DGS’yle yerleşen öğrencinin; mezuniyet koşullarını sağlamak üzere alacağı ek dersi/dersleri için geçecek süre, azami öğrenim süresinden sayılır.
Not durum belgesi
MADDE 15 – (1) Not durum belgesinde (Transkriptinde); öğrencinin aldığı tüm dersler,
harf notları, DNO’ları ve GNO’su ile başarı durumunu gösteren açıklamalar yer alır.
Yabancı dil hazırlık
MADDE 16 – (1) Bölümde isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı uygulanır.
Diğer üniversitelerden ders alma
MADDE 17 – (1) Öğrenimine devam eden ve güz/bahar döneminde mezuniyet aşamasında olan öğrenci; Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, Yönetim Kurulunun
önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla içeriği ve kredisi eşdeğer dersi/dersleri, o
dönemde açılmamış olması veya ders çakışmasının olması koşuluyla diğer yükseköğretim kurumlarından alabilir.
(2) Öğrenciler, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Senato tarafından belirlenen esaslar
çerçevesinde, Yönetim Kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla diğer
yükseköğretim kurumlarının yaz okullarından ders/dersler alabilir.
(3) Alınan dersin/derslerin kredi ve notlarının transferi, Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.
(4) Yurt içindeki/yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından alınan notların Üniversitenin harf başarı notlarına dönüştürülmesine ilişkin esaslar, Üniversite Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar
Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 18 – (1) Her ders için yazılı olarak en az 1 dönem içi sınavı ile dönem sonu
sınavı ve bütünleme sınavı yapılır. Bununla birlikte uygulamalı dersler için sadece dönem sonu
sınavı yapılabilir. Yönetim Kurulu, sınavın/sınavların sözlü veya pratik çalışma olarak yapılmasına karar verebilir. Bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Dönem sonu sınavı uygulamalı yapılan dersler için bütünleme sınavı yapılmaz. Uzaktan öğretim
programları kapsamında ve uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerde yapılacak ara sınav/sınavlar ise; yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak gerçekleştirilebilir. Uzaktan öğretim programları kapsamında ve uzaktan öğretim yoluyla verilen dersler
için bütünleme sınavı yapılmaz.
(2) Sınav tarihleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve sınavlardan en az 15 gün
önce öğrencilere ilan edilir.
(3) Öğrencinin, bir dersin dönem sonu sınavına ve bütünleme sınavına girebilmesi için
devam koşulunu yerine getirmesi zorunludur.
(4) Öğrencinin her bir dersten başarısı, dönem içi notuyla/notlarıyla dönem sonu sınavının/bütünleme sınavının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Dönem içi notları; ara sınavı
notu/notları ve/veya ödevlere, uygulamalara ve pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur.
(5) Başarı notu; dönem içi ve dönem sonu notlarıyla, notların yüzdelik bilgileri dikkate
alınarak hesaplanır. Bütünleme sınavı olması durumunda ise başarı notu hesaplanırken dönem
sonu sınavı yerine bütünleme sınav notu değerlendirmeye alınır. Bütünleme sınavı sonunda
oluşan harf notu için de dönem sonu sınavı sonucuna göre belirlenen harf notu aralıkları kullanılır.
(6) Dersin dönem sonu sınavına girme koşulunu sağlamasına rağmen sınava girmeyen
ya da girdiği dönem sonu sınavı sonunda harf notu FF veya YZ olan öğrenciye, bütünleme
sınav hakkı verilir.
(7) Ara sınav/sınavlara ve bütünleme sınavı olmayan derslerin dönem sonu sınavlarına
Senatonun belirlediği haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrencilere, Yönetim
Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavı yapılan derslerde; her ne sebeple
olursa olsun dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.
(8) Öğrencinin mazeret sınavına girebilmesi için sınavların sona erdiği tarihi izleyen 3
işgünü içinde mazeretini gösterir belgeyi, bir dilekçeyle birlikte kayıtlı olduğu birime teslim
etmesi gerekir.
(9) Ortak kodlu ve çok gruplu derslerin sınavları ortak yapılır. Derslerin harf notu aralıkları dersi veren öğretim üyelerinin ortak kararıyla belirlenir.
(10) Dersten sorumlu öğretim elemanı, sınav notlarını öğrenci bilişim sisteminde onayladıktan sonraki 5 işgünü içinde sınav evrakını Öğrenci İşleri Birimine teslim eder. Sınav evrakı, sınav tarihinden itibaren en az 2 yıl süreyle saklanır.
(11) Uçuş öncesi yer derslerinin sınavları, Yönetim Kurulu kararıyla yazılı veya sözlü
olarak yapılabilir. Fiili uçuş derslerinin sınavları, fiili olarak uçakta ve simülatörde gerçekleştirilir. Ara uçuş kontrolleri, meteorolojik ve teknik koşullara göre uygun günlerde yapılır.
(12) Fiili uçuşa ait safhalarda, Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli bir nedenle
uçuşa katılamayan öğrencilerin, uçuşu bıraktıkları safhalara ait hakları da saklı tutulur. Mazeret
sınavına girmek isteyen öğrenciler, o ders veya dersler için ilan edilen sınav tarihinden en az
3 işgünü önce mazeretini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçeyle Dekanlığa başvurmak
zorundadır.
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Başarı değerlendirilmesi
MADDE 19 – (1) Derslerin ara ve dönem sonu sınavları, ödev, uygulama gibi değerlendirmelerin türü ile yüzdelik bilgileri; dersi veren öğretim elemanı tarafından dönemin ilk 2
haftası içinde öğrenci bilişim sistemi veri tabanına girilerek internet üzerinden dersin tanıtım
sayfasında öğrencilere duyurulur.
(2) Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %30’dan az, %60’tan fazla olamaz. Sadece dönem sonu sınavı yapılan uygulamalı derslerde, dönem sonu sınavının başarı
notuna katkısı %100’dür.
(3) Öğrencinin ders başarısı, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz
önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanı tarafından harf notlarından biriyle belirlenir.
(4) Başarı düzeyine ilişkin harf notları ve katsayıları şunlardır:
Katsayısı
Harf notu
AA
4,00
AB
3,70
BA
3,30
BB
3,00
BC
2,70
CB
2,30
CC
2,00
CD
1,70
DC
1,30
DD
1,00
FF
0,00
(5) Bu harf notlarına ek olarak;
a) ÇK: Çekildi,
b) DV: Devam ediyor,
c) DZ: Devamsız,
ç) EK: Eksik,
d) KL: Kaldırıldı,
e) SD: Sorumlu değil,
f) YT: Yeterli (katsayısı olmayan ve not ortalamasına katılmayan),
g) YZ: Yetersiz (katsayısı olmayan ve not ortalamasına katılmayan)
harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir. Bu notlardan;
1) ÇK harf notu; öğrencinin ekle/sil haftasından sonraki 3 hafta içinde, danışmanın onayıyla çekildiği ders için kullanılır.
2) DV harf notu; bir dönemden uzun süren bir dersin ilk döneminin sonunda, derse devam etmekte olan öğrenciye verilir.
3) DZ harf notu; devam koşulunu sağlayamayan öğrenciye verilir. Bu öğrenci, dönem
sonu/bütünleme sınavına giremez. DZ notu; FF veya YZ harf notuyla eşdeğerdir.
4) EK harf notu; uygulamalı derslerde, dersin gereklerini zamanında yerine getiremeyen
öğrenciye verilir. EK harf notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar not durum belgesinde
gösterilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönem içinde tamamlamak zorundadır.
Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrencinin EK harf notu, Yönetim Kurulu kararıyla
o dersin harf notu aralıklarına göre yeni bir harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin eksiğini tamamlamaması durumunda ise EK harf notu, Yönetim Kurulu kararıyla o ders için hangi harf
notu aralıkları kullanıldığına bağlı olarak FF veya YZ harf notuna dönüştürülür.
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5) KL harf notu; programdan kaldırılan dersler için verilir.
6) SD harf notu; mezuniyet için gerekli seçmeli veya mesleki seçmeli ders kredisini tamamladıktan sonra fazladan aldığı seçmeli veya mesleki seçmeli dersten/derslerden çekilen
öğrenciye verilir.
7) YT ve YZ harf notları; Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamasına katılması uygun görülmeyen derslerde, başarının gösterilebilmesi için kullanılır. Başarılı
öğrenciye YT, başarısız öğrenciye ise YZ harf notu verilir.
(6) GNO’su en az 2,00 olan öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için bu dersten
YT, DD veya üstünde bir harf notu alması gerekir.
(7) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencinin not durum belgesine hazırlık
sınıfı için “sorumlu değil” ibaresi yazılır.
(8) Acil durum derslerinin sınavlarında harf notu YT (yeterli) veya YZ (yetersiz) olarak
verilir. Günlük uçuş sırasında öğrencinin acil durum uygulamasındaki başarısızlığında o günkü
uçuşu iptal edilir. Uçuş iptali, bir evre boyunca 3 kez tekrarlanırsa öğrenci Uçuş Kuruluna sevk
edilir.
(9) İkinci ve üçüncü evredeki yer dersleri ve uçuş uygulaması derslerinin herhangi bir
aşamasında başarısız olan öğrenci safha sonu beklenmeksizin Uçuş Kuruluna sevk edilir. Ayrıca
uçuş disiplinsizliği yapan ve uçuşa uyum gösteremeyen öğrenci, bulunduğu safhanın sonu beklenmeden Uçuş Kuruluna sevk edilir.
(10) Uçuş Kuruluna sevk edilen öğrenci hakkında Uçuş Kurulunun vereceği rapora
göre Yönetim Kurulu, uçuş uygulaması eğitiminin tekrarı veya öğrencinin Üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi yönünde karar verir.
Not ortalamaları ve ders alma
MADDE 20 – (1) Öğrencinin başarı durumu; her dönem sonunda DNO ve GNO ile
belirlenir. Not ortalaması; not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten alınan
notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine
bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa DNO; o
zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir. Not ortalamaları
virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.
(2) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna devam ederken bölüm/program değiştiren
öğrencinin GNO’su; önceki bölümünde/programında aldığı ve intibakı yapılan derslerin harf
notlarıyla devam etmekte olduğu bölümde/programda harf notu oluşan tüm dersleri dikkate
alınarak hesaplanır.
(3) GNO hesaplanırken tekrar edilen zorunlu veya seçmeli dersin en son notu ve kredisi;
seçmeli dersin yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alınan dersin notu ve
kredisi esas alınır.
(4) Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için her dönemin sonunda GNO’sunun en az 2,00
olması gerekir. Yaz okulundan ders alınması durumunda GNO, derslerin yaz okulunda oluşan
harf notları da dikkate alınarak hesaplanır.
(5) Zorunlu derslerden FF, YZ veya DZ harf notu olan öğrenci; bu dersleri, ders planında gösterilen döneminde, yarıyılı en küçük olandan başlayarak tekrar almak zorundadır.
Öğrenci kendi dönemi dışında açılan bir dersi istemesi durumunda alabilir. Seçmeli bir dersten
FF, YZ veya DZ harf notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla bu ders yerine başka bir seçmeli ders alabilir.
(6) Güz veya bahar dönemi sonunda 2,00 GNO’yu sağlayamayan öğrenciye, akademik
yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrenci, yaz okulunda veya takip
eden dönemde GNO’sunu 2,00’ye yükseltirse akademik yetersizlik uyarısı kalkar. Ancak bu
durumdaki öğrenci FF, YZ ve DZ harf notu olan derslerini, ders planında gösterilen güz ve ba-
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har dönemlerinde tekrar almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri, kendi dönemi dışında açılması
durumunda isterse alabilir. Akademik yetersizlik uyarısı alan ve GNO’sunu takip eden dönemde
de 2,00’ye yükseltemeyen öğrenci ise bir sonraki dönemde FF, YZ ve DZ harf notu olan dersleriyle birlikte akademik yetersizlik uyarısı aldığı dönemden itibaren harf notu CC’nin altında
olan dersleri de tekrar etmek zorundadır. Tekrar ettiği dönem sonunda 2,00 GNO’yu sağlaması
durumunda öğrencinin ders tekrarı sona erer.
(7) Uçak ve simülatör ile yapılan uçuş uygulaması derslerinin başarı notu, uçuş el kitabında tanımlanan uçuş fişleri esas alınarak belirlenir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 21 – (1) Sınav sonuçlarına itiraz; sadece maddi hata nedeniyle sınav sonuçlarının Üniversitenin internet sayfasında ilanını izleyen 5 iş günü içinde yazılı olarak Dekanlığa
yapılır ve incelendikten sonra Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
Özel disiplin suçları
MADDE 22 – (1) Uçuş disiplinsizliği nedeniyle Uçuş Kuruluna sevk edilme nedenleri
şunlardır:
a) Uçuş öğretmeninin, uçuş eğitim el kitabında belirtilmiş olan görevlerle ilgili talimatlarına uymamak,
b) Yalnız uçuşlarda, kendisine ayrılan çalışma bölgesi dışına çıkmak,
c) Yalnız uçuşlarda, uçuş fişinde işaretli hareketlerin dışında hareketler yapmak,
ç) Alçak uçuş ve akrobasi yapmak,
d) Alkol, uyuşturucu vb. alışkanlığı olmak,
e) Alkol ve/veya uyuşturucu alarak uçuşa çıkmaya teşebbüs etmek,
f) Uçak performansının limitleri dışında hareketler denemek,
g) Kule, Yaklaşma Kontrol ve Saha Kontrol gibi hava trafik otoriteleri tarafından verilmiş talimatlara bilerek uymamak.
(2) Uçuş disiplinsizliği suçlarından herhangi birini işleyen öğrenci, 18/8/2012 tarihli
ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerinden ayrı değerlendirilir. Bu suçlar nedeniyle Uçuş Kuruluna sevk edilen
öğrenci hakkında Uçuş Kurulunun suçu sabit görmesi hâlinde Yönetim Kurulu, öğrencinin
Üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi yönünde karar verir.
Uçuşa uyumsuzluk
MADDE 23 – (1) Uçuşa uyumsuzluktan dolayı Uçuş Kuruluna sevk edilme nedenleri
şunlardır:
a) Uçuştan çekilme ve fobi gibi nedenlerle programı aksatıcı şekilde uçuştan uzaklaşmak,
b) Baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma gibi öğrencinin uçuş görevlerini yerine getirmesini engelleyecek fizyolojik engeller veya psikolojik davranış bozukluklarının olması.
(2) Uçuş uyumsuzluğundan dolayı Uçuş Kuruluna sevk edilen öğrenci hakkında Uçuş
Kurulunun vereceği rapora göre Yönetim Kurulu, öğrencinin eğitime devamı veya Üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi yönünde karar verebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Belgeler ve Kayıt Silme
Yüksek onur ve onur öğrencisi
MADDE 24 – (1) Herhangi bir dönemde aldığı en az 30 AKTS kredilik dersi başaranlardan ve DNO’su 3,50 veya üzeri olan normal öğrenim süresindeki öğrenciler yüksek onur
öğrencisi, DNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olanlar ise onur öğrencisi olmaya hak kazanır. Ancak
disiplin cezası alan ve/veya FF, YZ, DZ ve EK harf notu olan öğrenci; belirtilen not ortalamasını
sağlasa bile yüksek onur öğrencisi veya onur öğrencisi olamaz.
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(2) GNO’su 3,50 ve üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi, GNO’su 3,00 ile 3,49 arasında
olanlar onur öğrencisi olarak mezun olur. Ancak disiplin cezası alan öğrenci belirtilen GNO’yu
sağlasa bile yüksek onur öğrencisi veya onur öğrencisi olarak mezun olamaz.
Kayıt iptali ve kayıt silme
MADDE 25 – (1) Usule aykırı kayıt yaptırdığı tespit edilen öğrencinin kaydı iptal edilir.
(2) Kendi isteğiyle kayıt sildirmek için Dekanlığa dilekçeyle başvuran öğrencinin kaydı
silinir.
(3) Sınırsız sınav hakkına sahip öğrencilerden, açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı
olarak 3 eğitim-öğretim yılı hiç girmeyenler, bu haktan vazgeçmiş sayılır ve kayıtlı olduğu bölümden ilişiği kesilir.
(4) Azami öğrenim süresi içinde 4 yıl üst üste katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyen
ve kayıt yenilemeyen öğrencilerin, azami öğretim süresi sonunda Üniversite Yönetim Kurulu
Kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla kayıt olduğu bölümden ilişiği kesilebilir.
(5) 19 uncu, 22 nci ve 23 üncü maddelerde belirtilen hâllerde ve/veya ilgili mevzuat
gereği, 2/6/2017 tarihli ve 30084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pilot Lisans Yönetmeliği
(SHY-1)’nde belirtilen koşulları sağlayamaz duruma gelmesi hâlinde öğrencinin kaydı silinir.
İzin ve öğrencilik haklarının saklı tutulması
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin izinli sayılma ve öğrencilik haklarının saklı tutulma işlemleri, Senatonun belirlediği haklı ve geçerli nedenlere dayalı olarak Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
Diplomalar ve belgeler
MADDE 27 – (1) Pilotaj bölümünde en az 240 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlayan; GNO’su en az 2,00 olan; uçak ve simülatör ile yapılan uçuş uygulaması derslerinin
başarı notu en az %75 olan; ÇK, DZ, EK, FF ve YZ harf notu olmayan ve diğer yükümlülükleri
yerine getiren öğrenciye; kayıtlı olduğu programın karekodlu diploması ile not durum belgesi
(transkript) verilir.
(2) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.
(3) İkinci evrenin birinci safhasını tamamlayan, en az 120 AKTS kredilik ders alarak
başarılı olan ve 2,00 GNO’yu sağlayarak diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler pilotaj
bölümünden kaydını sildirmek koşuluyla önlisans diploması alabilir.
(4) Sertifika programları diploma programı değildir. Böyle bir programı başarı ile tamamlayan öğrenciye/katılımcıya programa ilişkin sertifika verilir. Sertifika programları kapsamında alınan derslerin, ders transferi yapılmaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
HĠZMET SATIN ALINACAKTIR
T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız Malazgirt kantarı pancar tesellüm hizmet alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. Genel
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü ile Ġhale
Edilecektir.
Ġhale kayıt numarası

: 2018/351375

1 - Ġdarenin
a) Adresi

: YaĢar Kemal Cad. 5. Km AĞRI

b) Telefon ve faks numarası : 0 472 215 38 45 - 0 472 215 35 80
2 - Ġhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 23 ĠĢçi Alımı

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

: Ağrı ġeker Fabrikası

b) ĠĢin Süresi

: ± % 20 Toleranslı 3 Ay

c) Tarihi ve saati

: 30.07.2018 - 14:00

4 - Ġhale Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - Ġhale dokümanı Ağrı ġeker Fabrikası Müdürlüğü/AĞRI adresindeki Ticaret Servisinde
görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 100,00 (Yüz TL.) karĢılığı aynı adreslerden
temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler, 30.07.2018 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Ağrı ġeker Fabrikası
Müdürlüğü YaĢar Kemal Cad. 5. Km AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz HaberleĢme Servisine
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale sonucu,
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır.
8 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (KırkbeĢ) takvim
günü olmalıdır.
10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu Ġhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir.
6305/1-1
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1 KALEM OTOMATĠK RENK (OPTĠK) AYIRMA, 1 KALEM 6 KVA KESĠNTĠSĠZ
GÜÇ KAYNAĞI (UPS), 1 KALEM KOMPRESÖR SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Afyon Alkaloidleri Fabrikası ĠĢletme Müdürlüğü ihtiyacı 1 kalem Otomatik Renk (Optik)
Ayırma, 1 kalem 6 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS), 1 kalem Kompresör ihtiyaç sahibi
kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve Buhler Sortex - Sortex Bd5 Dxdx Acca, Aky
Technology - Fotosorter B5 ve YaĢar Makine - YaĢar Colour Sorter Cf 5 marka/modellerinden
birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla,
açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte, teknik Ģartname, marka/model, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen
kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile
ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler 27.07.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’te evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluĢça hazırlanan teknik
Ģartnamesine ve Buhler Sortex - Sortex Bd5 Dxdx Acca, Aky Technology - Fotosorter B5 ve
YaĢar Makine - YaĢar Colour Sorter Cf 5 marka/modellerinden birine 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 Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemelerin 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 Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
6366/1-1
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1 ADET TARAMALI ELEKTRON MĠKROSKOBU SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler
Daire BaĢkanlığı ihtiyacı ―1 adet Taramalı Elektron Mikroskobu‖ Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi
ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar
listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı
alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (130- TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında
belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini
belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler
bulunacaktır.
3 - Teklifler, 31/07/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına
belirtilecektir.
6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
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SÜRE UZATIM ĠLANI
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından Ġstanbul ili, Silivri ilçesi, Kavaklı Mahallesi 2976
parseldeki 5.120 m2 ve Ġstanbul ili, BaĢakĢehir ilçesi, HoĢdere Mahallesi 635 ada 1 parseldeki
9.549,92 m2 yüzölçümlü taĢınmazların 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, ―SatıĢ‖
yöntemi ile özelleĢtirilmesi amacıyla ihale edileceği, 09/05/2018 tarihinden itibaren yayımlanan
ilanlarla kamuoyuna duyurulmuĢtur.
Bahse konu ilanlarda 16/07/2018 tarihi saat 17.00 olarak belirlenen son teklif verme
tarihi, 10/09/2018 tarihi saat 17.00 olarak değiĢtirilmiĢtir.
ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI
Ziya Gökalp Caddesi No: 80 06600 KurtuluĢ/ANKARA
Tel: 90 312 585 81 10 ve Faks: 90 312 585 83 54
6368/1-1

—————

DUYURU
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (Ġdare) tarafından aĢağıda belirtilen muhtelif taĢınmazlar
4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ―SatıĢ‖ yöntemi ile özelleĢtirilecektir.
SAMSUN, BAFRA, ELĠFLĠ MAHALLESĠNDEKĠ TAġINMAZLAR VE ÜZERĠNDEKĠ YAPILAR
BĠRLĠKTE BĠR BÜTÜN HALĠNDE
Toplam Alan
ġartname Bedeli Geçici Teminat Son Teklif Verme
Ada-Parsel
(m2)
(TL)
(TL)
Tarihi - Saati
124-29, 32, 33, 35, 36
101.452,00
1.000
150.000
31.07.2018 - 18:00

1 - Söz konusu taĢınmazlar üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün halinde ―Pazarlık‖ usulü
ile özelleĢtirilecektir.
2 - Ġhaleye gerçek veya tüzel kiĢiler ile ortak giriĢim grupları katılabilecektir. Teklif
Sahipleri’nden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tablolarda belirtilen tutarda geçici teminat
alınacaktır.
3 - Ġhale konusu taĢınmazlar için ġartname bedelleri Ġdare’nin;
- T.C. Ziraat Bankası A.ġ.
TR400001001745387756615738,
TR220001500158007287550667,
- T.Vakıflar Bankası T.A.O.
- T. Halk Bankası A.ġ.
TR250001200945200083000006
numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası hesaplarından birine yatırılacak ve Ġhale
ġartnamesi Ġdare’nin aĢağıda belirtilen adresinden temin edilebilecektir. Dekontta, katılımcı ile
ihaleye konu taĢınmazların ismi belirtilecektir. ġartname için alınan bedel her ne surette olursa
olsun iade edilmeyecektir.
4 - Ġhaleye katılmak için Ġhale ġartnamesinin satın alınması zorunlu olup son teklif verme
tarih ve saatinden sonra Ġdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 KurtuluĢ/ANKARA adresine
elden teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5 - Ġhale, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na tabi olmayıp Ġdare, ihaleyi yapıp
yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.
6 - Ġdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus
son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.
7 - Ġhale ile ilgili diğer hususlar Ġhale ġartnamesinde yer almaktadır.
8 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.
ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI
Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, KurtuluĢ, 06600 ANKARA
Tel: (312) 585 82 70 Faks: (312) 585 81 63 Ġnternet Adresi: www.oib.gov.tr
6369/1-1
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AKARYAKIT VE SERVĠS ĠSTASYONU ALANI ARSASI SATILACAKTIR
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan ilçesi, Pervane mahallesi, 7316 ada, 8 parselde
bulunan 2273,14 m2’lik, Akaryakıt ve Servis Ġstasyonu Alanı arsası, 2886 sayılı Devlet Ġhale
Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak ―Kapalı Teklif Usulü‖ ihale ile satılacaktır.
1 - Ġhale 01/08/2018 ÇarĢamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda
yapılacaktır.
2 - Ġhale katılımcılarından istenecek belgeler:
ĠĢtirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aĢağıda istenilen
belgelerin bulundurulması zorunludur:
a- 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu
b- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet Ġç Borçlanma Senetleri
veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen
teminat mektupları süresiz, Hazine MüsteĢarlığınca ihraç edilen Devlet Ġç Borçlanma Senetleri
nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiĢ ise bu iĢlemlerde ana paraya tekâbül eden satıĢ
değerleri esas alınır)
c- Gerçek kiĢilerde ikâmetgâh ilmühaberi, tüzel kiĢilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.
ç- Tüzel kiĢiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.
d- ġartname bedeli 100,-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun
ibraz edilmesi.
e- 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı
taahhütname.
3 - Konu ile ilgili ihale Ģartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire BaĢkanlığı
Gelir ġube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
4 - Son müracaat tarihi 01/08/2018 ÇarĢamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar
Belediyemiz Encümen BaĢkanlığı’nın (Ġhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar
ġube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

Muhammen
2

Mevkii

Ada

Parsel

m

Bedel

Geçici Teminat

Pervane

7316

8

2273,14

7.000.000,00-TL

210.000,00-TL

Açıklama
Akaryakıt ve

Ġlan olunur.

Servis Ġstasyonu
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HĠZMET ALIMI YAPILACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Kristal ġeker Ambalajlama ĠĢçilik hizmeti alımı, T.ġ.F.A.ġ Mal ve Hizmet Alımı
Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı
bilgiler aĢağıda yer almaktadır.
Ġhale Kayıt No

: 2018/357066

1 - Ġdarenin
a) Adresi

: BeĢyüzevler Mah. ġeker Fabrikası Cad. No. 164 Ereğli/
Konya

b) Telefon No

: 0 332 734 59 30-36

c) Faks No

: 0 332 734 59 38

d) Web Adresi

: -

2 - Ġhale konusu Hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı

: Fabrikamız K.ġeker dairesinde üretilen tahmini 160.000
ton K.ġekerin ambalajlama ünitesinde 50 kg’lık ve
1.000 kg’lık (BĠG-BAG) polipropilen torbalara otomatik
dolum makineleriyle doldurulduktan sonra torba ağzının
dikilerek Ģeker ambarına teslimi iĢi için 49 adet iĢçilik
hizmeti alımı.

b) Yapılacağı Yer

: Ereğli ġeker Fabrikası

c) ĠĢin Süresi

: Fabrikamızın 2018/2019 kampanya dönemi ±%20
toleranslı 150 (Yüzelli) takvim günüdür.

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı Yer

: Ereğli ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarih - Saati

: 31.07.2018 Salı günü, saat: 14.30

4 - Ġhalemiz, Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - Ġhale dokümanı, Ereğli ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV.
Dahil 200,00 Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın alınabilir.
6 - Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisi
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.
9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim
günüdür.
11 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara tabi değildir.
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HĠZMET ALIMI YAPILACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız 3 Adet Toprak Çamur Havuzu ve 1 Adet Dengeleme Havuzu Temizlenmesi
Hizmet Alımı iĢi, T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü
ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır.
Ġhale Kayıt numarası

: 2018/355805

1 - Ġdarenin
a) Adresi

: BeĢyüzevler Mah. ġeker Fabrikası Cad. No. 164 Ereğli/
KONYA

b) Telefon ve faks numarası

: 332 734 59 30 - 36, 332 734 59 38

c) Elektronik posta adresi

: -

2 - Ġhale Konusu Hizmetin
Niteliği, türü ve miktarı

: 3 adet toprak çamur havuzu ve 1 adet dengeleme havuzu
projesinde belirtilen taban kotlarına kadar hafriyatının
yapılarak

temizlenmesi

ve

istenilen

eğime

göre

tesviyesinin yapılması, çıkan yaklaĢık 23404 m³
hafriyatın fabrika sahası içinde yaklaĢık olarak 1000
metre mesafede olan toprak döküm yerine nakledilmesi
için gerekli tahliye yollarının açılması ve nakledilen
alanın düzeltilmesi iĢleridir.
a) Yapılacağı yer

: Ereğli ġeker Fabrikası

b) ĠĢin süresi

: ĠĢ yeri teslimine müteakip 45 takvim günüdür.

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

: Ereğli ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 30/07/2018 Pazartesi günü, saat 14:30

4 - Ġhalemiz, Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - Ġhale dokümanı Ereğli ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir (KDV.
Dahil) 150,00.- TL. karĢılığı aynı adresten satın alınabilir.
6 - Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisi
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
8 - Ġstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır.
Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez.
9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim
günü olmalıdır.
11 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara tabi değildir.
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK 12 KALEM MUHTELĠF EBATLARDA SEYYAR FLANġLI
BORU VE FLANġ TEMĠNĠ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESĠ KAPSAMINDA
AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
Ġhale kayıt numarası
: 2018/347674
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Daire BaĢkanlığı 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 - Ġhale konusu iĢin nev’i
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim yeri
c) Teslim süresi

Malzemenin Cinsi
Miktarı
Muhtelif Ebatlarda Seyyar FlanĢlı
12 Kalem
Boru ve FlanĢ Temini
: Malzemelerin teslim yeri ilgili müesseselerin
tesellüm ambar sahasıdır.
: Firmalar malzemeleri 45 gün içerisinde Kurumumuza
teslim edeceklerdir.

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 06.08.2018 Pazartesi - saat 15:00
c) Dosya no
: 1818032
4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4-1 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda 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 kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) 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
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) ġekli ve içeriği ihale Ģartnamesinde belirlenen teklif mektubu,
e) Ġhale Ģartnamesinde belirlenen geçici teminat,
f) Ġhale idari Ģartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
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g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği ihale idari Ģartnamesinde belirlenen
iĢ ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri
öngörülmüĢ ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen
konsorsiyum beyannamesi,
j) Ġhale idari Ģartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt
yüklenicilere yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi,
k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge,
Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı
ayrı verilmesi zorunludur.
Yabancı istekliler, bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan
durumlarda olunmadığına iliĢkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca
kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.
4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler.
4.2.1. Firmalar Basınçlı Ekipmanlar Direktifine uygun CE belgesi vereceklerdir.
4.2.2. Firmalar WPQR (Kaynak Yöntem Testi Onay Raporu) ve WQT (ÇalıĢanların
kaynakçı yeterlilik belgesini) vereceklerdir.
4.2.3. Firmalar ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi vereceklerdir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:
5.1. En düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eĢit olması durumunda erken
teslim süresi dikkate alınacaktır.
5.2. Ġstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.
6 - Ġhale, Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve Ģartnameler 150,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin
edilebilir.
―Ġhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. Ġhale
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak ġubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, Ġhale dokümanı
bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale
dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale
tarihinden sonra en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanının kargo yoluyla
gönderilmesi halinde, kargonun ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından yada dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Ġhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 06.08.2018 Pazartesi - saat 15:00’e kadar Türkiye TaĢkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadelitaahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
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9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu,
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme
imzalanacaktır. Ġhale konusu iĢe iliĢkin kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her bir iĢ kalemi
miktarları için kısmi teklif verilemeyecektir.
10 - Ġstekliler 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 dıĢı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet

Alımları ve Yapım iĢleri ile ilgili

Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
14 - (Ek bent: 22/11/2016-KHK-678/30 md.; DeğiĢik bent: 23/1/2017-KHK-684/3 md.)
Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından
bildirilen gerçek ve tüzel kiĢiler ile bu kapsamda olduğu Millî Ġstihbarat TeĢkilatı MüsteĢarlığı
tarafından bildirilen yurt dıĢı bağlantılı gerçek ve tüzel kiĢiler.
Ġhale konusu iĢin danıĢmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu iĢin ihalesine
katılamazlar. Aynı Ģekilde, ihale konusu iĢin yüklenicileri de o iĢin danıĢmanlık hizmeti
ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim iliĢkisi olan Ģirketleri ile bu
Ģirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları Ģirketleri için de geçerlidir.
(DeğiĢik üçüncü fıkra: 30/7/2003-4964/8 md.) Ġhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan
veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuĢ olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi
kuruluĢlar ile bu kuruluĢların ortak oldukları Ģirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dıĢı bırakılarak geçici teminatları gelir
kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aĢamasında tespit edilememesi
nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmıĢsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
(Ek fıkra: 22/11/2016-KHK-678/30 md.) Birinci fıkra kapsamındaki bildirimlere iliĢkin
usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Söz konusu bent kapsamında olduğu tespit edilen
istekliler ihale dıĢı bırakılır, ancak bunların teminatları hakkında dördünce fıkrada yer alan hüküm
uygulanmaz. (Ek cümleler: 06/01/2017-KHK-680/65 md.) Aynı idari, mali ve cezai sorumluluğu
doğmaz. Söz konusu bent hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen bilgi ve
kayıtları, hukuka aykırı olarak kullanan, bir baĢkasına veren, yayan veya ele geçiren kiĢi,
26/9/20104 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır.
Ġlan olunur.
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SEYYAR VE SABĠT PANCAR BOġALTMA MAKĠNELERĠNĠN ĠġLETĠLMESĠ,
BAKIM VE ONARIM HĠZMETĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Döneminde Seyyar ve Sabit Pancar BoĢaltma
Makinelerinin ĠĢletilmesi, Bakım ve Onarım hizmetin yürütülmesi iĢi açık ihale usulü ile ihale
edilecektir.
Ġhale kayıt numarası
: 2018/352795
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: ÖZALPER MAHALLESĠ KARAKAVAK MEVKĠĠ
ANKARA ASFALTI ÜZERĠ YEġĠLYURT/
MALATYA
b) Telefon ve faks numarası
: 0422 212 10 44 - 0422 212 10 52
c) Elektronik posta adresi (varsa) :
2 - Ġhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: - 2018/2019 Kampanya Döneminde Fabrikamız
Sahasında bulunan Elektrikli 4 Ad. Seyyar Pancar
BoĢaltma Makineleri ile ± % 20 Toleranslı 200.000
Ton, 1 Adet Sabit Pancar BoĢaltma Makinesi ile
± % 20 Toleranslı 140.000 Ton pancarın silolara
boĢaltılması ve atık toprağın taĢınması hizmetinin
yürütülmesi;
- Bostankaya Kantarında bulunan Motorin yakıtlı
1 Adet Seyyar Pancar BoĢaltma Makinesi ile ± % 20
Toleranslı 18.000 Ton pancarın silolara boĢaltılması
hizmetinin yürütülmesi
b) Yapılacağı yer
: Malatya ġeker Fabrikası Sahası ile Bostankaya
Kantarı
c) ĠĢin süresi
: 15/09/2018 - 15/12/2018 Tarihler Arası
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: Malatya ġeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 31/07/2018 - 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. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya
ilgili Meslek Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, 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
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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 ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir veya noter tarafından
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge,
4.1.7. Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde, Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ
ortaklığı beyannamesi.
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler,
4.2.1. ĠĢ deneyim belgeleri:
Ġlk ilan tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan ihale
konusu iĢ veya benzer iĢlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az
olmamak üzere, tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgesi,
4.2.2. Ġsteklinin personel durumuna iliĢkin belgeler
Ġsteklinin, her vardiyada ve her bir seyyar pancar boĢaltma makinesinde çalıĢtıracağı en az
iki adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmıĢ operatör belgelerinin
aslı veya noter tasdikli örneğinin ibrazı Ģarttır.
4.3. Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:
4.3.1. ĠĢ makineleri (Kepçe, Loader ve Dozer ) ile yapılan hafriyat iĢleri benzer iĢ olarak
kabul edilir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġhale dokümanı Malatya ġeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak
Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri YeĢilyurt/ Malatya adresinde görülebilir ve 236,00 TL karĢılığı aynı
adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisi
Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri YeĢilyurt/Malatya adresine verilebileceği
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale
sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların
miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.
9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
11 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni
temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
12 - ĠĢ bu Hizmet Alımı 4734 ve 4735 Sayılı Kanununa tabi olmayıp Ġdare ihaleyi yapıp
yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
6298/1-1
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FĠZĠKSEL SUNUCU ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Biriminden:
Fiziksel Sunucu Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20 inci
maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale kayıt numarası
: 2018/353720
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük
Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Beytepe/Ankara
b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42
c) Elektronik posta adresi
: bilars@hacettepe.edu.tr.
2 - Ġhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Fiziksel Sunucu Alımı 2 adet
b) Teslim yeri
: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma
Projeleri Koordinasyon Birimi
c) Teslim tarihi
: SipariĢin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim
günü
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük
Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Toplantı odası
b) Tarihi ve saati
: 25.07.2018 ÇarĢamba günü saat 14.30
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;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda 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. 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. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya
iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yer alan standart
forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi.
4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.
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4.1.8. Ġhale konusu ĠĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir
ortakca 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. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
4.3.1.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından
sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ
olarak sunulacaktır.
4.3.1.2. Teklif edilen mala iliĢkin olarak, teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere
uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek Ģekilde ―Teknik ġartnameye
Cevaplar‖ dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve
modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ
olarak sunulacaktır
ĠĢ ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü
tarafından teklif edilen mala iliĢkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik
Ģartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller
sunulur
4.3.2. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına iliĢkin belgeler:
4.3.2.1. Ġstekli firmaya ait ISO 9001:2008 standardına göre alınmıĢ Kalite Yönetim
Sistem Belgesi, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi.
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 (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA)
görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Sıhhıye ya da
TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek)
yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel
AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.
7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 25.07.2018 ÇarĢamba günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi
Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri 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.
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 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
6347/1/1-1
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KARDĠO PULMONER EGZERSĠZ TEST SĠSTEMĠ ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Biriminden:
Kardio Pulmoner Egzersiz Test Sistemi Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı
Kararname eki esasları 20 inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale kayıt numarası
: 2018/358794
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük
Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Beytepe/Ankara
b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42
c) Elektronik posta adresi
: bilars@hacettepe.edu.tr.
2 - Ġhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Kardio Pulmoner Egzersiz Test Sistemi Alımı (1 Adet)
b) Teslim yeri
: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma
Projeleri Koordinasyon Birimi
c) Teslim tarihi
: SipariĢin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim
günü
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük
Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Toplantı odası
b) Tarihi ve saati
: 25.07.2018 ÇarĢamba günü saat 15.00
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;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda 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. 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. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya
iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
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4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yer alan standart
forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi.
4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. (H.Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi
BaĢkanlığı-Sıhhiye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi
numarasını bildirerek yatırılan 50.-TL bedelin makbuzu )
4.1.8. Ġhale konusu ĠĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir
ortakca 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. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
Ġstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler Ģunlardır:
a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler
c) Ġstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
ĠĢ ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara iliĢkin imalatçı veya
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
4.3.2.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından
sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ
olarak sunulacaktır.
4.3.2.2. Teklif edilen mala iliĢkin olarak, teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere
uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek Ģekilde ―Teknik ġartnameye
Cevaplar‖ dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve
modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ
olarak sunulacaktır
ĠĢ ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü
tarafından teklif edilen mala iliĢkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik
Ģartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller
sunulur
4.3.3. Yetkili kurum ve kuruluĢlara kaydıyla ilgili belgeler
4.3.3.1. 09.01.2007 tarih ve 26398 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tıbbi cihaz, vücuda
yerleĢtirilebilir aktif tıbbi cihaz ve vücut dıĢında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmelikleri
kapsamına dahil olan ürünler için Sağlık Bakanlığı/Türkiye Ġlaç Tıbbi Cihaz Kurumu Onaylıdır
ibaresi bulunması zorunludur. Kapsam dıĢı olan malzemeler için üretici veya ithalatçı firmanın
beyanı esastır.
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4.3.3.2. Ġstekliler, T.C. Sağlık Bakanlığı Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında
(TĠTUBB)/ÜTS de ilgili ürünlerin tedarikçi firmaların (üretici/ithalatçı) bayisi olarak tanımlanmıĢ
olması gerekmektedir. Ġhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine
ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TĠTUBB / ÜTS kayıtlarını
(T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri), teklif ettikleri
ürün/ürünlere ait TĠTUBB / ÜTS kayıtları ile ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.
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 (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA)
görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Sıhhiye ya da
TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek)
yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel
AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.
7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 25.07.2018 ÇarĢamba günü saat 15.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi
Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Satınalma bürosu Beytepe/Ankara 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 60 takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
6347/2/1-1

—————

GNSS ALICISI VE ÇEVRE BĠRĠMLERĠ ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Gnss Alıcısı ve Çevre Birimleri Alımı, 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki
esasları 20’ci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale kayıt numarası
: 2018/353522
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük
Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Beytepe/Ankara
b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42
c) Elektronik posta adresi
: bilars@hacettepe.edu.tr.
2 - Ġhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Gnss Alıcısı ve Çevre Birimleri Alımı (6 Adet )
b) Teslim yeri
: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma
Projeleri Koordinasyon Birimi
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: SipariĢin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim
günü

: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük
Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Toplantı odası
b) Tarihi ve saati
: 25.07.2018 ÇarĢamba günü saat 14.00
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. 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 sanatkârlar 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. 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. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya
iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yer alan standart
forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi.
4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.8. Ġhale konusu ĠĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir
ortakca 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. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
Ġstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler Ģunlardır:
a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
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b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler
c) Ġstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
4.3.2.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından
sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ
olarak sunulacaktır.
4.3.2.2. Teklif edilen mala iliĢkin olarak, teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere
uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek Ģekilde ―Teknik ġartnameye
Cevaplar‖ dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve
modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ
olarak sunulacaktır
ĠĢ ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü
tarafından teklif edilen mala iliĢkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik
Ģartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller
sunulur.
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 (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA)
görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Sıhhiye ya da
TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek)
yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel
AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.
7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 25.07.2018 ÇarĢamba günü saat 14.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi
Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri 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.
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 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
6347/3/1-1
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ENERJĠ NAKĠL HATTI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurulu BaĢkanlığımızın
sorumluluğu altında yapılacak olan Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, Enerji
Nakil Hattı yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin
tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
1 - Ġdarenin Adresi
: YeĢilyalı Mah. Arsin OSB 9. Cad. No: 2/1
Arsin/TRABZON
2 - Ġhale konusu yapım iĢinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Enerji Nakil Hattı Yapım ĠĢi
b) Yapılacağı yer
: Arsin/TRABZON
c) ĠĢe baĢlama tarihi
: SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden
itibaren en geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi
yapılarak iĢe baĢlanacaktır.
d) ĠĢin süresi
: 30/11/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.
e) KeĢif Bedeli (2018 TEDAġ B.F. ile) : 3.924.250 TL
f) Geçici Teminatı
: 274.697,50 TL
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet
Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı
EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159
nolu Toplantı Salonu Çankaya-ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 02/08/2018 - Saat 10.00
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi.
4) ĠĢ Deneyim Belgesi.
Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde
gerçekleĢtirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif
edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye
yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de
sunulması gerekmektedir
ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo
indirici ve dağıtım merkezi, Ģalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım Ģebekesi
veya harici aydınlatma Ģebekesi yapımı iĢleridir.
ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer
iĢe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
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5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.
1) KeĢif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir.
Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum
bildirimi.
D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest
muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge.
E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az %51 veya
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın
korunduğunu gösteren belge.
F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname.
G) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, Yönetim Kurulu BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi.
Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.
J) Ġç Zarf.
ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye
katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet
Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu
odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve
saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan teklifler dikkate
alınmaz.
Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal
Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya
Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu BaĢkanlığının YeĢilyalı Mah. Arsin
OSB 9. Cad. No: 2/1 Arsin/TRABZON adreslerinde görülebilir veya 350 TL karĢılığı Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir
Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan
toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim
günü olmalıdır.
10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin ―j‖ bendi
kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca
konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.
11 - Yönetim Kurulu BaĢkanlığımız, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir.
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MADEN SAHALARI ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
6592 Sayılı Kanunla DeğiĢik 3213 Sayılı Maden Kanunu Maden Sahaları Ġhale
Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası hükmü gereğince ruhsat sahaları arasında küçük
alan olarak 13 adet II. Grup ve 3 adet IV. Grup olmak üzere toplam 16 adet küçük alan maden
sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında Maden Kanununun 30 uncu maddesine göre
18/07/2018 tarihinde ilan edilerek 07/08/2018 tarihinde saat 14.00 da ihale edilecektir.
1 - Küçük alan olarak belirlenen sahaların ili, eriĢim numarası, maden grubu, koordinat
dökümleri, alanı, taban ihale bedeli, ihale tarihi ve saati ile ihaleye katılabilecek ihalelik alan
mücavirindeki ruhsat sahiplerinin isimlerini içeren listeler, Genel Müdürlük internet sayfasında en
az on beĢ gün önce ilan edilecektir.
2 - Bu sahalar için baĢvurular, sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve 14:00 - 14:30
saatleri arasında Maden ve Petrol ĠĢleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda Ġhale
Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan baĢvurular geçersiz
sayılacaktır.
3 - Küçük alan için yapılacak baĢvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını ayrı ayrı
kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kiĢiler için, ihale edilecek sahanın Ġli, EriĢim No,
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Tüzel kiĢiler için ihale edilecek sahanın Ġli, EriĢim
No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin
yazılması gerekmektedir.
4 - Ġhale teminatı teklif edilen ihale bedelinin % 20’sinden ve taban ihale bedelinden az
olamaz.
5 - BaĢvurular Maden ve Petrol ĠĢleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra;
a) BaĢvuru yapılmayan sahalar ihalelik saha konumuna gelecektir.
b) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) Ġhale edilmek üzere ilan edilen sahaya ruhsat sahiplerinden birinin müracaat etmesi
halinde ihale kapalı teklife göre sonuçlanacaktır.
d) Ġhale edilmek üzere ilan edilen sahaya birden fazla ruhsat sahibi müracaat etmesi
halinde sahanın ihalesi kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.
e) Yapılan ihale sonucu; Ġhaleyi kazanan müracaatçının Ģartnamede belirtilen süre
içerisinde teklif ettiği Ġhale bedelini ve iĢletme ruhsat taban bedelini ilgili yere yatırmak
zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilecektir.
f) Ġhale Bedelini ve ĠĢletme ruhsat taban bedelinin Ģartnamede belirtilen süre içerisinde
yatırılmasından sonra bu alan ihaleyi kazanan müracaatçının ruhsatına ilave edilir.
7 - Ġhale ġartnamesi Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanacaktır. Müracaatçıların,
ihale Ģartname bedeli olan 600,00 TL’yi Vakıfbank ―Banko Önü Tahsilat‖, Ġnternet Bankacılığı‖,
―Call Center‖ ve ―ATM‖ tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları
gerekmektedir.
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MADEN SAHALARI ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
6592 Sayılı Kanunla DeğiĢik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki
durumları sona eren 32 adet I-b Grubu, 74 adet II-b Grubu, 6 adet III. Grup, 4 adet V. Grup ve
484 adet IV. Grup olmak üzere toplam 600 adet maden sahası ihale edilmek üzere Maden
Kanununun 30 uncu maddesine göre 18/07/2018 tarihinde ilan edilerek ihale edilmek üzere
aramalara açılacaktır.
1 - Bu sahaların koordinat dökümleri, alanlarını ve ihale tarihlerini içeren listeler, Genel
Müdürlük internet sayfasında otuz gün süre ile ilan edilecektir.
2 - Bu sahalar için baĢvurular sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve 09:00-09:30 saatleri
arasında Maden ve Petrol ĠĢleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda Ġhale Komisyonuna
doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan baĢvurular geçersiz sayılacaktır.
3 - Aramalara açılan sahalara yapılacak baĢvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını
ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kiĢiler için, ihale edilecek sahanın Ġli, EriĢim
No, Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Tüzel kiĢiler için ihale edilecek sahanın Ġli,
EriĢim No, Unvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No
bilgilerinin yazılması gerekmektedir.
4 - Ġhale teminatı teklif edilen ihale bedelinin %20’sinden ve taban ihale bedelinden az
olamaz.
5 - Ġhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.
6 - BaĢvurular Maden ve Petrol ĠĢleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra;
a) BaĢvuru yapılmayan sahalar yeniden ihale edilecektir.
b) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
b) Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmıĢ ise; Ġhalesi ilan edilen tarih ve
saatte

Maden

ve

Petrol

ĠĢleri

Genel

Müdürlüğü,

Konferans

Salonunda

yapılarak

sonuçlandırılacaktır.
c) Yapılan ihale sonucu; Ġhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan kanuni süre
içerisinde teklif ettiği Ġhale bedelini ilgili yere yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını
kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilecektir.
d) Ġhale Bedelini kanuni süre içerisinde yatıran ilgililere Ģartnamede belirtilen diğer
yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 aylık bir süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren
talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat
hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır.
7 - Müracaatçıların, ihale Ģartname bedeli olan 600,00 TL’yi Vakıfbank ―Banko Önü
Tahsilat‖, Ġnternet Bankacılığı‖, ―Call Center‖ ve ―ATM‖ tahsilat yöntemlerinden herhangi birini
kullanarak yatırmaları gerekmektedir. Ġhale ġartnamesi Genel Müdürlük internet sayfasında
yayınlanacaktır.
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AKARYAKIT (MOTORĠN) ALIMI AÇIK ĠHALE
USULÜ ĠLE SATIN ALINACAKTIR
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi
Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No
: 2018/353465
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: TCDD Ġzmir Liman ĠĢletme Müdürlüğü/Atatürk
Caddesi No. 97 Alsancak/ĠZMĠR
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0232 463 16 00/82003-82388 Faks: 0232 463 22 48
c) Elektronik Posta Adresi
: izmirlimansatinalma@tcdd.gov.tr
2 - Ġhale konusu iĢin adı ve miktarı : 2.000.000 Litre Akaryakıt (Motorin) Alımı
3 - Ġhale Tarihi ve Saati:
a) Ġhale tarihi
: 09.08.2018
b) Ġhale Saati
: 14:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin, TCDD Ġzmir Liman ĠĢletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
BaĢkanlığına 09.08.2018 PerĢembe günü saat 14.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TCDD Ġzmir Liman ĠĢletmesi Müdürlüğü Ġhale Komisyonu Satın
Alma Servisi’nde görülebilir.
Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD
Ġzmir Liman ĠĢletmesi Müdürlüğü Muhasebe Veznesinden (KDV) Dahil 250.00.-TL (Ġkiyüzelli
TürkLirası) bedelle temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
6300/1-1

—— •• ——

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLĠKLER
AĢağıda 2017 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf
Bakırköy Otuzdokuzuncu Noterliği 09.09.2018, Ankara Ellidördüncü Noterliği 15.09.2018,
Ankara Onsekizinci Noterliği 16.09.2018 ve Beyoğlu Onsekizinci Noterliği 17.09.2018
tarihlerinde yaĢ tahdidi nedeniyle boĢalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru ekranından güvenli
elektronik imza, e-devlet Ģifresi veya mobil imza ile baĢvurmaları gerekmektedir.
Atamalar, baĢvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme iĢlenmesi
sonucu elektronik ortamda gerçekleĢtirileceğinden fiziken yapılan baĢvurular kabul
edilmeyecektir. Elektronik ortamda baĢvuru için baĢvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr
adresinden ulaĢılabilecektir. BaĢvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.
SIRA
NO
1
2
3
4

NOTERLĠĞĠN ADI
ANKARA ONSEKĠZĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
ANKARA ELLĠDÖRDÜNCÜ NOTERLĠĞĠ
BEYOĞLU ONSEKĠZĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
BAKIRKÖY OTUZDOKUZUNCU NOTERLĠĞĠ

2017 YILI GAYRĠSAFĠ
GELĠRLERĠ
2.588.679,49.-TL.
4.273.271,51.-TL.
1.970.223,16.-TL.
2.567.870,24.-TL.
6346/1-1
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Can Sucak Candan BiĢeyler Vakfı (Candan BiĢeyler Vakfı).
VAKFEDENLER: Ayhan Sucak, Ayhan Gülsan Sucak.
VAKFIN ĠKAMETGAHI: ĠSTANBUL.
VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE
NO’SU: Bakırköy 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03/07/2018 tarihinde kesinleĢen 19/06/2018
tarihli ve E: 2018/284, K: 2018/230 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Doğumsal bağıĢıklık yetmezlikleri baĢta olmak üzere nadir görülen
hastalıklarla ve bu hastalıklara bağlı geliĢen yan etkiler ile ilgili farkındalık yaratmak ve senette
belirtilen diğer amaçları gerçekleĢtirmek.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000 TL (YetmiĢbin) Nakit.
YÖNETĠM KURULU:
VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Kadın Hekimler tarafından kurulmuĢ Eğitime Destek
amaçlı vakıflara devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
6278/1-1

—— • ——

Ticaret Bakanlığı Ankara Gümrük Müdürlüğünden:
ĠLANEN TEBLĠĞ
Kırmızı K.G.S. Gözlük Ürt. San. Tic. Ltd. ġti. (5580676038) firması adına tanzimli
03.07.2008 tarihli, 91012 sayılı Yatırım TeĢvik Belgesinin iptal edilmiĢ olması nedeniyle belge
kapsamında Müdürlüğümüzde iĢlem gören 25.07.2008/IM017621 tarih ve sayılı giriĢ
beyannamesinden kaynaklanan 160.545,14 TL Gümrük Vergileri ile 15.02.2018 tarihi itibariyle
hesaplanan gecikme zammına iliĢkin adı geçen firmaya tebligat çıkartılmıĢ olmasına rağmen
bulunup kendisine gerekli tebligat yapılamamıĢ olduğundan 7201 sayılı Kanunun 28. ve müteakip
maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiĢtir. Söz konusu kamu alacağının en geç 15 gün
içerisinde Ankara Lojistik Üssü Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne ödenmesi gerektiği aksi halde
adı geçen Ģahıs hakkında 6183 sayılı Yasa gereğince gerekli iĢlemlerin yapılacağının bilinmesi
gerektiği ilanen tebliğ olunur.
6307/1-1

—————

ĠLANEN TEBLĠĞ
D.K.Y. Telekominikasyon Yapı San. Tic. A.ġ. (2650016210) firması adına tanzimli
05.09.2003 tarihli, 73017 sayılı Yatırım TeĢvik Belgesinin iptal edilmiĢ olması nedeniyle belge
kapsamında Müdürlüğümüzde iĢlem gören 25.02.2004/IM002471 tarih ve sayılı giriĢ
beyannamesinden kaynaklanan 128.972,11 TL Gümrük Vergileri ile 15.02.2018 tarihi itibariyle
hesaplanan gecikme zammına iliĢkin adı geçen firmaya tebligat çıkartılmıĢ olmasına rağmen
bulunup kendisine gerekli tebligat yapılamamıĢ olduğundan 7201 sayılı Kanunun 28. ve müteakip
maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiĢtir. Söz konusu kamu alacağının en geç 15 gün
içerisinde Ankara Lojistik Üssü Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne ödenmesi gerektiği aksi halde
adı geçen Ģahıs hakkında 6183 sayılı Yasa gereğince gerekli iĢlemlerin yapılacağının bilinmesi
gerektiği ilanen tebliğ olunur.
6308/1-1

—— • ——

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:
AĢağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkul, Elvan Mahallesi imarın 46082 ada 1,
46083 ada 1, 46327 ada 1, 47400 ada 1, 2, 47401 ada 1, 47403 ada 1, 2, 47405 ada 1 sayılı
parseller, yol ve parka iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imara planı değiĢikliğine‖ istinaden 3194
Sayılı Ġmar Kanununun 18 ve 2981/3290 Sayılı Yasanın Ek-1 maddesi gereğince tanzim edilen
85333’nolu parselasyon planı, 18.07.2018 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay
süreyle asılacaktır.
Ġlanen duyurulur.
85333 Nolu Parselasyon Planıyla Uygulamaya Giren Parseller:
Elvan Mahallesi, Ġmarın 46082 ada 1, 46083 ada 1, 46327 ada 1, 47400 ada 1, 2, 47401
ada 1, 47403 ada 1, 2, 47405 ada 1 sayılı parseller, yol ve park.
6358/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 112

18 Temmuz 2018 – Sayı : 30482

Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetler Gıda ve İhtiyaç Maddeleri
Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketinden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

AlınmamıĢtır

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri
Sosyal Hizmetler Gıda ve Ġhtiyaç Maddeleri
Pazarlama ve Ticaret Anonim ġirketi

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Belde Özel Sağlık ve Eğitim
Hizmetleri Sosyal Hizmetler Gıda ve
Adı
Ġl/Ġlçe
Ġhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret
Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü
Belde A.ġ. Genel Müdürlüğü, Sanayi
TelAdresi
Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı,
Faks
No: 40
Posta Kodu

41040

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı
Ġsmail YILMAZ
Adresi
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

Kocaeli - Ġzmit

0 (262) 335 15 88
0 (262) 335 41 86
bilgi@beldeas.com
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Denizevler Mahallesi, Adalet Caddesi,
No: 29, Ġç Kapı No: 1 Gölcük/KOCAELĠ
26822152154
-

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Ay ( )
Süresi

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

( )

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK
Tüm Ġhalelerden

(X) d-Diğer Mevzuat
(X) Tüm Ġhalelerden

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

( )
( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6357/1/1-1
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Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetler Gıda ve İhtiyaç Maddeleri
Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketinden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

AlınmamıĢtır
Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri
Sosyal Hizmetler Gıda ve Ġhtiyaç
Maddeleri Pazarlama ve Ticaret Anonim
ġirketi

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri
Sosyal Hizmetler Gıda ve Ġhtiyaç
Adı
Ġl/Ġlçe
Maddeleri Pazarlama ve Ticaret Anonim
ġirketi Genel Müdürlüğü
Belde A.ġ. Genel Müdürlüğü, Sanayi TelAdresi
Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı, No: 40 Faks

Kocaeli - Ġzmit

0 (262) 335 15 88
0 (262) 335 41 86

Posta Kodu 41040
E-Mail
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı

bilgi@beldeas.com
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Pervin ÇAĞLIN
Fevzi Çakmak Mahallesi, Hekimoğlu
Sokak, B1-1 Blok, No: 9, Ġç Kapı No: 13
Ġzmit/KOCAELĠ
22735486164

Adresi
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

-

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No. 6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

( )

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

(X)

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden
Bakanlık Ġhalelerinden

(X)
( )

Tüm Ġhalelerden
Bakanlık Ġhalelerinden

( )
( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6357/2/1-1
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Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetler Gıda ve İhtiyaç Maddeleri
Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketinden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

AlınmamıĢtır
Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri
Sosyal Hizmetler Gıda ve Ġhtiyaç
Maddeleri Pazarlama ve Ticaret Anonim
ġirketi

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri
Sosyal Hizmetler Gıda ve Ġhtiyaç
Adı
Ġl/Ġlçe
Kocaeli - Ġzmit
Maddeleri Pazarlama ve Ticaret Anonim
ġirketi Genel Müdürlüğü
Belde A.ġ. Genel Müdürlüğü, Sanayi
0 (262) 335 15 88
Adresi
Tel-Faks
Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı, No: 40
0 (262) 335 41 86
Posta Kodu 41040
E-Mail
bilgi@beldeas.com
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Adı/Unvanı
Ġsmail SUBAġI
Altınkent Mahallesi, 29 Ekim Caddesi,
Adresi
7 Ada - 1 Blok Sitesi, No: 67, Ġç Kapı No: 11
BaĢiskele/KOCAELĠ
T.C. Kimlik No.
53794260488
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
7. Yasaklamanın
a-4734
b-4735
Ay ( ) Yıl (1)
( )
( )
Süresi
Dayanağı ve Kapsamı KĠK
KĠSK
c-2886 DĠK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm Ġhalelerden
(X) Tüm Ġhalelerden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( ) Bakanlık Ġhalelerinden
( )
Kurum Ġhalelerinden
( ) Kurum Ġhalelerinden
( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6357/3/1-1
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince
aĢağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. Ġlgililerin;
a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen Ģartları taĢımaları,
b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiĢtirilen 23. ve 26. maddelerinde
belirlenen asgari koĢulları sağlamıĢ olmaları,
c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin
onaylanmıĢ olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen Ģartları taĢıyan adayların;
1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, baĢvuracak adayların baĢvuracakları Anabilim
Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiĢ, doçentlik belgesi ile baĢlıca araĢtırma eseri olarak
gösterecekleri yayınlardan birini ve bilimsel çalıĢma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek
6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,
2 - Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına baĢvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı
dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmiĢlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalıĢma ve
yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD Ģeklinde ilgili birimlere baĢvurmaları gerekmektedir.
3 - Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve
Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.
4 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine baĢvurabilirler. Birden fazla kadroya
baĢvuruda bulunan adayların baĢvuruları geçersiz sayılacaktır.
5 - BaĢvurular Ģahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir.
6 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca baĢarılı
bulunan aday hakkında güvenlik soruĢturması ve arĢiv soruĢturması yapıldıktan sonra sonucun
olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.
7 - Ġlanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren (Haftasonu veya resmi tatiller
olması halinde sonraki iĢ gününde) 15 gün içerisinde adayların Profesör ve Doçent kadroları için
Rektörlüğe; Dr. Öğretim Üyesi kadroları için ise ilgili birimlere baĢvuru yapması gerekmektedir.
15 inci günün mesai bitiminden itibaren kurumumuza intikal edecek baĢvuru dosyaları
değerlendirmeye alınmayacaktır.
BĠRĠM/BÖLÜM
ANABĠLĠM/ANASANAT
DALI/PROGRAM
TIP FAKÜLTESĠ

Profesör

Doktor
Öğretim
Üyesi

NÖROġĠRURJĠ

1

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ
KENTLEġME VE ÇEVRE
1
SORUNLARI
TÜRK MÜZĠĞĠ DEVLET KONSERVATUARI
TÜRK HALK OYUNLARI

Pediatrik hastalardaki arteriovenöz
malformasyonlar üzerinde gamma
knife radyo cerrahinin etkileri üzerine
çalıĢmıĢ olmak.
KentleĢme çevre sorunları ve yerel
yönetim alanlarında çalıĢmıĢ olmak.
Performans/sahne sanatları konusunda
çalıĢmaları olmak

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ
RESĠM

1

Alanında sanatta yeterlilik eğitimini
tamamlamıĢ olmak.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar
YÖNETMELİK
–– Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj
Bölümü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

1

61

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2017/2 (Değişik İşler), K: 2018/6
Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2017/5 (Değişik İşler), K: 2018/7
Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2017/6 (Değişik İşler), K: 2018/8
Sayılı Kararı

71
76
79

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
83
b - Çeşitli İlânlar
110
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
131

DUYURU
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 50 Kr

