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CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 28 Nisan 2014 tarihinde Fransa’ya gidecek olan
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın dönüşüne kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 25 Nisan 2014
      68244839-140.03-95-204

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 25/4/2014 tarihli ve 69471265-305-3174 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Nisan 2014 tarihinde Fransa’ya gidecek olan

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın dönüşüne kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

28 Nisan 2014
PAZARTESİ

Sayı : 28985



YÖNETMELİKLER

Atatürk Üniversitesinden:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/5/2012 tarihli ve 28292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin
yedinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bütünleme sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl/yıl sonunda akademik takvimde be-
lirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınava, sınav şartlarını yerine getirmek kaydıyla,
yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girmeyen ya da bu sınavlara girdiği halde FF, DD ve DC harf notu
alan öğrenciler girebilir. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl/yıl sonu sınavı notu yerine ge-
çer. Bütünleme sınavı yapılan dersin harf notu o ders için yarıyıl/yıl sonu sınavında elde edilen
harf notlarına bağlı olarak belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
YABANCI DİL VE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/7/2012 tarihli ve 28368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil ve Hazırlık Sınıfı Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (l) ve (m)
bentleri eklenmiştir.

“l) Türkçe Hazırlık Sınıfı: Yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe Yeterlilik Sınıfını,”
“m) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Hazırlık eğitim-öğretimi; öğrencilere kayıt oldukları eğitim-öğretim

programlarının öngördüğü yabancı dilde, kendi konularında okuduğunu ve duyduğunu anla-
yabilme, kavrayabilme, yazılı ve sözlü olarak kendilerini yeterince ifade edebilme becerisini
kazandırmak için verilir. Hazırlık sınıflarında yabancı dil İngilizcedir.

(2) Hazırlık eğitim-öğretimi Yüksekokulda yapılır.
(3) Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul ve fakültelerin yetkili kurullarının önerisi, Se-

natonun gerekçeli kararı ve Yükseköğretim Kurulunun izni ile başka dillerde de yabancı dil
hazırlık sınıfı açılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“b) KPDS, ÜDS veya YDS sınavlarının herhangi birinden en az 65 puan veya uluslararası
dil sınavlarının birinden (TOEFL, IELTS ve benzeri) Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği
kabul edilen eşdeğer puan almış olmak,”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

14/5/2012 28292

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 13/12/2012 28496
2- 13/1/2014 28881
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Yeterlilik sınavı tek veya iki aşamalı olarak yapılabilir. Tek aşamalı olarak yapılan
yeterlilik sınavında öğrencilerin 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Sınav iki
aşamalı olarak yapıldığı takdirde öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için iki aşamadan sağladığı
not ortalamasının 100 puan üzerinden en az 70 puan olması gerekir. Yeterlilik sınavının uygu-
lanma şekli ve tarihi Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Hazırlık eğitimine kayıt yaptıran ön lisans ve lisans öğrencileri için hazırlık eğitimi
derslerine devam zorunludur. Öğrencinin, ilgili grup için öngörülen toplam yıllık ders saatinin
%15’ine devam etmemesi halinde devamsızlıktan sınıfta kalır.”

“(5) Genel başarı notu; (CC)’ nin altında olan öğrencilerin; devamsızlıktan kalanlar ha-
riç, kayıtlı oldukları bölümlerin birinci sınıflarına kayıtları yapılır. Bu öğrenciler istedikleri
takdirde, güz dönemi kayıt yenileme haftasında tekrar sınıfına kayıt olabilirler. Tekrar sınıfı
da hazırlık sınıfı öğretim esaslarına tabidir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Hazırlık sınıfına devam etmeyerek veya devam şartını yerine getirmeyerek devam-
sızlıktan kalan öğrenciler ertesi yıl hazırlık sınıfına devam ederler. İkinci yıl da hazırlık sınıfına
devam etmeyerek veya devam şartını yerine getirmeyerek devamsızlıktan kalan öğrenciler ile
hazırlık sınıfında devam şartını yerine getirip, başarısız olan öğrencilerin kayıtlı oldukları bö-
lümlerin birinci sınıflarına kayıtları yapılır. Ancak, başarısız olan öğrencinin talebi üzerine;
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, başka bir üniversitede veya Üniversitede
öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması durumunda
yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, öğrencinin Üniversiteye kayıt yap-
tırdığı yıl aldığı giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban
puanından düşük olmaması gerekir. Öğrencinin başka bir programa yerleşmemesi durumunda,
azami öğrenim süresi içinde Yüksekokul tarafından yapılan yeterlilik sınavlarına girerek ba-
şarılı olmak zorundadır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1)
numaralı alt bendi ile (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Sürpriz küçük sınav (quiz);  bir akademik yıl boyunca en az dört kez sürpriz küçük
sınav (quiz) yapılır. Bu sınavların amacı öğrencileri ara sınavlara hazırlamaktır. Bu sınavlar
10-20 dakikalık ya da bütün bir ders saatini kapsayabilir. Bu sınavlar; ders programlarında be-
lirtilmez, öğretim elemanları ve öğrencilere ilan edilmeksizin herhangi bir gün ve herhangi bir
ders içinde uygulanır. Bu sınavlara yalnızca o anda derste olan öğrenciler girebilir. Öğretim
elemanları, sürpriz küçük sınav başladıktan sonra öğrenciyi sınıfa alamaz. Bu sınavların ma-
zeret sınavları (Make-up) yoktur. Bu sınava giremeyen öğrenci sınavdan sıfır almış sayılır.”

“b) Yılsonu sınavları: her akademik yılın sonunda 100 puanlık bir genel sınav yapılır.
Bu sınav, okuma-anlama, dinleme-anlama, dilbilgisi, yazma ve kelime beceri ve bilgisini de-
netleyerek, öğrencilerin lisans derslerini izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisini kazanıp
kazanamadığını ölçer. Yılsonu sınavı, yazılı veya yazılı/sözlü olarak yapılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Bir öğrencinin yılsonu genel değerlendirme notu (YSGDN); yıl içi sınav notu or-
talamasının (YİSNO) %50’si ile yılsonu/bütünleme sınav notunun % 50’si toplanarak bulunur.
Yılsonu genel değerlendirme notunun 100 tam puan üzerinden, dil puanıyla öğrenci alan bölüm
öğrencileri için en az 70, diğer öğrenciler için ise en az 60 puan olması gerekir.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Zorunlu hazırlık eğitiminin genel başarı notunun değerlendirilme-

sinde kullanılan notların puanları, katsayıları ve başarı durumları aşağıda gösterilmiştir:
a)Puanlar Notlar Katsayılar Başarı Durumu

90-100 AA  4.00 Başarılı
80-89 BA  3.50 Başarılı
75-79  BB 3.00  Başarılı
70-74  CB 2.50   Başarılı
60-69 CC 2.00  Başarılı
0-59  K      Başarısız

NA  Devamsız
(2) Dil puanıyla yerleşen öğrenciler için genel başarı notunun değerlendirilmesinde kul-

lanılan notların puanları, katsayıları ve başarı durumları aşağıda gösterilmiştir:
a)Puanlar Notlar Katsayılar Başarı Durumu

90-100  AA 4.00 Başarılı
85-89  BA  3.50  Başarılı
80-84   BB  3.00  Başarılı
75-79  CB  2.50  Başarılı
70-74  CC  2.00  Başarılı
0-69     K Başarısız

NA Devamsız”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Öğrencilerin mazeretleri nedeniyle ara sınava katılmaması durumunda mazeretli

sayılmasına Senato tarafından belirlenen esaslara göre Yüksekokul Yönetim Kurulunca karar
verilir. Mazeretlerin kabul edilmesi halinde mazeret sınavı hakkı tanınır. Mazeret sınavı hakkı
tanınan öğrenciler sınav haklarını Müdürlükçe belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi kontenjanları Yüksekokulun önerisi üzerine
Senato tarafından belirlenir ve ilgili  fakülte,  enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına
ilk kayıt tarihleri öncesinde bildirilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(2) Başvurular kayıt işlemleri sırasında yapılır ve öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili fa-
külte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları tarafından başvuran tüm öğrencilerin ÖSYM yer-
leştirme puan sıralı listeleri, bu eğitimi yürütecek olan Yüksekokula ilk kayıt haftasının son
günü bildirilir.”

“(4) Her eğitim-öğrenim yılının başında hazırlık talebinde bulunan ya da bulunmayan
ilk kayıt usulü ile kayıt yaptıran öğrenciler Yüksekokul akademik takviminde belirlenen ekle-
sil haftasında hazırlık taleplerinden vazgeçebilirler ya da talep edebilirler.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olan öğrencilere
ilgili mevzuat hükümlerine göre başarı belgesi verilir, diplomalarına yabancı dil hazırlık eği-
timini başarı ile tamamladığı yazılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) İsteğe bağlı hazırlık eğitiminde genel başarı notunun değerlendirilmesinde kulla-
nılan notlar, puanlar, katsayılar ve başarı durumları aşağıda gösterilmiştir:

a)Puanlar Notlar Katsayılar Başarı Durumu
90-100 AA  4.00 Başarılı
80-89 BA  3.50 Başarılı
75-79 BB 3.00 Başarılı
70-74 CB 2.50 Başarılı
60-69 CC 2.00 Başarılı
0-59 K Başarısız

NA Devamsız”
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MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Hazırlık eğitim-öğretimi; öğrencilere kayıt oldukları eğitim-öğretim

programlarının öngördüğü yabancı dilde, kendi konularında okuduğunu ve duyduğunu anla-
yabilme, kavrayabilme, yazılı ve sözlü olarak kendilerini yeterince ifade edebilme becerisini
kazandırmak için verilir. İsteğe bağlı hazırlık sınıflarında yabancı dil İngilizcedir. Meslek yük-
sekokulu, yüksekokul, fakülte ve enstitülerin yetkili kurullarının önerisi, Senatonun gerekçeli
kararı ve Yükseköğretim Kurulunun izni ile diğer yabancı dillerde de yabancı dil hazırlık sınıfı
açılabilir.

(2) Hazırlık eğitim-öğretimi Yüksekokulda yapılır.
(3) Türkçe hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayıp başarı belgesi alan yabancı uyruklu

öğrenciler bölüm/programlarına kayıt yaptırabilirler.
(4) Üniversiteye ilk kayıt usulüyle kaydı yapılan yabancı uyruklu öğrencilerden, Türkçe

yeterliliği olmayanlar ile Üniversite tarafından yapılan Türkçe yeterlilik sınavında başarısız
olanlar, istekleri doğrultusunda bir yıl süreyle Türkçe hazırlık eğitimi alabilirler.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 26 – (1) Hazırlık sınıfında öğretim yarıyıl esasına göre yıllık yapılır. Bir öğ-

retim yılı iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl en az yetmiş iş günüdür ve haftalık ders saatleri en
az yirmi  saat olarak düzenlenir.

(2) Hazırlık sınıfında okutulacak dersler, haftalık ders saatleri ile akademik takvim,
Yüksekokul Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir

(3) Hazırlık eğitimine kayıt yaptıran ön lisans ve lisans öğrencileri için hazırlık eğitimi
derslerine devam zorunludur. Öğrencinin, ilgili grup için öngörülen toplam yıllık ders saatinin
%15’ine devam etmemesi halinde devamsızlıktan başarısız olur.

(4) Devamsızlıktan kalan öğrenciler yılsonu sınavına ve bütünleme sınavına katılamaz.
(5) Genel başarı notu; 70’in altında olan öğrencilerin; devamsızlıktan kalanlar hariç,

kayıtlı oldukları bölümlerin birinci sınıflarına kayıtları yapılır.
(6) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olan öğrencilere

ilgili mevzuat hükümlerine göre başarı belgesi verilir, diplomalarına yabancı dil hazırlık eği-
timini başarı ile tamamladığı yazılır.

(7) Yabancı dil hazırlık sınıflarına misafir veya dinleyici özel öğrenci kabul edilmez.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1)

numaralı alt bendi ile (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1) Sürpriz küçük sınav (Quiz); bir akademik yıl boyunca en az dört kez sürpriz küçük

sınav (Quiz) yapılır. Bu sınavların amacı öğrencileri ara sınavlara hazırlamaktır. Bu sınavlar
10-20 dakikalık ya da bütün bir ders saatini kapsayabilir. Bu sınavlar; ders programlarında be-
lirtilmez, öğretim elemanları ve öğrencilere ilan edilmeksizin herhangi bir gün ve herhangi bir
ders içinde uygulanır. Bu sınavlara yalnızca o anda derste olan öğrenciler girebilir. Öğretim
elemanları, sürpriz küçük sınav başladıktan sonra öğrenciyi sınıfa alamaz. Bu sınavların ma-
zeret sınavları (Make-up) yoktur. Bu sınava giremeyen öğrenci sınavdan sıfır almış sayılır.”

“b) Yılsonu sınavları; her akademik yılın sonunda 100 puanlık bir genel sınav yapılır.
Bu sınav, okuma-anlama, dinleme-anlama, dilbilgisi, yazma ve kelime beceri ve bilgisini de-
netleyerek, öğrencilerin lisans derslerini izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisini kazanıp
kazanamadığını ölçer. Yılsonu sınavı, yazılı veya yazılı/sözlü olarak yapılabilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin mazeretleri nedeniyle ara sınava katılamaması durumunda mazeretli
sayılmasına Senato tarafından belirlenen esaslara göre Yüksekokul Yönetim Kurulunca karar
verilir. Mazeretlerin kabul edilmesi halinde mazeret sınavı hakkı tanınır. Mazeret sınavı hakkı
tanınan öğrenciler sınav haklarını Müdürlükçe belirlenen gün, yer ve saatte kullanır.”

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

29/7/2012 28368
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Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY MODELLEME VE

SİMÜLASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlü-

ğüne bağlı olarak kurulan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Modelleme ve
Simülasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık ve Uzay

Modelleme ve Simülasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetimine, or-
ganlarına, görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
b) Merkez: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Modelleme ve Simü-

lasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini, 
c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
ç) Rektör: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörünü, 
d) Üniversite: Türk Hava Kurumu Üniversitesini, 
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Havacılık ve uzay alanında, ihtiyaç duyulan ve geliştirilmesi hedeflenen teknik ve

bilimsel konulara yönelik araştırma ve akademik faaliyetleri modelleme ve simülasyon tek-
nikleri ile destekleyerek gerçekleştirmek.

b) Havacılık ve uzay alanında problem odaklı bir merkez haline gelerek çeşitli disip-
linlerden akademisyenlerin ve sanayi firmalarının bir arada çalışacağı projeleri yürütmek.

c) Elde edilen bu bilgi birikimini, ulusal ve uluslararası seviyede karar alıcılara, aka-
demisyenlere, özel sektör liderlerine ve diğer sosyal paydaşlara kitap, rapor, broşür vb. ile ulaş-
tırmak. 

ç) Akademik programlar çerçevesinde, havacılık ve uzay alanında modelleme ve simü-
lasyon konusunda uzman işgücü gelişimine destek olmak. 

d) Yerli ve yabancı araştırma merkezleri, enstitüler, düşünce grupları ve benzeri kuru-
luşlar ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalarda bulunmak. 

e) Kamu ile özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti sunmak suretiyle bilim
dünyasına katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı; Havacılık ve Uzay Teknolojileri Ge-

nel Müdürlüğü; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü; Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü;
Emniyet Genel Müdürlüğü; Orman Genel Müdürlüğü gibi devlet kurumları ile özel sektör ku-
ruluşlarının havacılık alanında modelleme ve simülasyon ihtiyaçlarına yönelik çeşitli kabili-
yetlerin kazanılması için özgün projeler geliştirerek bunları hayata geçirmek. 

b) AR-GE çalışmaları neticesinde kazanılan teorik birikimin uygulamaya geçirilmesi
aşamasında akademi–sanayi işbirliğini en üst düzeyde sağlamak. 
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c) Seminer, sempozyum, çalıştay, beyin fırtınası, konferans ve benzeri çeşitli bilimsel
etkinlikler;  site, blog ve benzeri internet üzerindeki faaliyetler; hakemli dergi, bülten ve benzeri
periyodik yayınlar ile üniversite birimleri, personeli ve öğrencileri arasındaki sinerjiyi artırır-
ken, başta Türk Hava Kurumu Üniversitesinin ilgili fakülte, enstitü ve meslek yüksek okulla-
rının dersleri olmak üzere modelleme ve simülasyon ile ilgili yapılacak bilimsel araştırmalar
için akademik platform görevi yapmak. 

ç) Havacılık ve uzay alanında modelleme ve simülasyonla ilgili yapılan çalışmalara ait
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yayın Kurulundan geçen kitap, rapor ve benzeri özgün aka-
demik çalışmaları, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörünün uygun görmesi halinde basmak
ve bu yayınların satışı ile Üniversiteye katkı sağlamak. 

d) Ulusal ve uluslararası organizasyonlarla teknik işbirliği yaparak proje gerçekleştirme
ve ortak araştırma olanakları sağlamak. 

e) Üniversitenin bilimsel etkinliğini artırmak ve Üniversiteyi akademik, siyasi ve sosyal
çevrede akademik anlamda daha görünür hale getirmek. 

f) Üniversitenin tüm akademik birimleri ile koordineli olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı; Milli Savunma Bakanlığı; TÜBİTAK
gibi kurumlar ve özel sektör firmaları ile projeler geliştirmek ve bu alanda yapılacak çalışmaları
kolaylaştırmak. 

g) Ulusal veya uluslararası bilimsel yayınlardan elde edilen bilgilerin analiz ve değer-
lendirilmelerini yapmak, üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlarla
ilgililere ve kamuoyuna aktarmak. 

ğ) Üniversitenin meslek yüksekokulu, lisans, lisansüstü eğitimleri ile sertifika prog-
ramlarına katkı sağlamak. 

h) Öğrencilerin akademik yeterliliğini artırmak, işbirliği becerilerini ve beraber çalışma
kabiliyetlerini geliştirmek. 

ı) Resmî veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına, başta havacılık alanında olmak üzere,
danışmanlık hizmeti vermek. 

i) Rektörlüğün belirleyeceği diğer konularda çalışmalar yapmak. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin  organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür
b) Yönetim Kurulu 
c) Danışma Kurulu
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Mü-

dür yeniden görevlendirilebilir. 
(2) Müdürün yokluğunda Müdürlük görevini kimin yürüteceği önceden belirlenir. 
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek. 
b) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetler için genel çerçeveyi belirlemek.
c) Merkezin organlarına başkanlık yapmak.
ç) Sürekli bir gelişim planı çerçevesinde yeni hedefler belirlemek. 
d) Üniversitenin birimlerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla çalışmalar

yapmak, kaynaklardan elde edilecek bilgi akışı sistemini geliştirmek ve bu çalışmaları belge-
lendirmek. 

e) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve toplantılar düzenlemek, alınan kararları
uygulamak.

f) Merkezin ve bağlı birimlerin, yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli
önlemleri almak, yönlendirme ve denetlemeleri yapmak. 

g) Merkez ve bağlı birimlerinin çalışma programlarına ilişkin yıllık düzenlemeleri yap-
mak, yıllık çalışma raporlarını oluşturarak onay için Rektörlüğe sunmak. 

ğ) Yayınlanması veya Üniversite dışında sunulması istenen araştırma ve incelemeleri
onay için Rektörlüğe sunmak. 

h) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun idari hizmetlerini yürütmek. 
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu;  Rektör tarafından görevlendirilen iki üye ve Müdür

olmak üzere toplam üç kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi
biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, Rektör
tarafından yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda
bir kez olağan olarak toplanır. İhtiyaç halinde Müdür, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya
çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları için gerekli kararları almak. 
b) Kurul üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak. 
c) Araştırma ve proje gruplarını oluşturmak, bunların çalışma kurallarını belirlemek ve

çalışmalarını değerlendirmek. 
ç) Ortak çalışmalar için ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliğinin ilke ve kurallarını

belirlemek ve hazırlanan protokolleri incelemek ve onaylamak.
d) Yıllık faaliyet programını incelemek, ilgililerin görüşlerini alarak yeni program dü-

zenlemelerinin yapılmasını sağlamak. 
e) Müdür tarafından önerilen eğitim, staj ve sertifika programları ile ilgili kararlar almak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu alanlarda ve

konularda öneri ve düşüncelerini almak amacıyla, Müdürün teklifi üzerine Rektörün seçeceği
aşağıda belirtilen grupların temsilcileri ile Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur: 

a) Üniversitede Merkez faaliyetleri konusunda birikimi olan öğretim üyeleri.
b) İstekleri halinde, konu ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri.
c)  İstekleri halinde, diğer üniversitelerin ve konuyla ilgili merkezlerin temsilcileri.
(2) Danışma Kurulunda Yönetim Kurulu üyelerinden başka, birinci fıkrada belirtilen

kuruluşların temsilcilerinden en fazla on üye bulunur. Bu üyelerin görev süresi bir yıldır. Süresi
biten üye yeniden görevlendirilebilir. 

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir defa toplanır. 
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama

etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek. 
b) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak. 
c) Tamamlanmış ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek ve bunlar hakkında görüş

bildirmek. 
ç) Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda

görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli  ve Son Hükümler
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. 
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır. 
Demirbaş ve ekipman 
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.  
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Deneysel Tıp Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin işlevleri, çalışma prensipleri, idari yapıları ve görevleri ile
diğer birimlerle olan ilişkilerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına ve çalışma ilkelerine ilişkin esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araştırma: Genelleme yapılabilecek bilgiyi geliştirmek ya da katkıda bulunmak için

planlanarak deney hayvanları üzerinde yapılan bilimsel çalışmayı,
b) Araştırmacı: Bilimsel araştırma, kontrol, test ya da eğitim amacıyla deney hayvanları

üzerinde her türlü işlem yapma yetkisine sahip, yürüttüğü çalışmalar ile ilgili tüm konularda
deney hayvanı kullanan laboratuvarın ait olduğu kurum ya da kuruluşa karşı sorumlu kişiyi,

c) Deney hayvanı: Bilimsel araştırma, eğitim, deney, kontrol ve test amacıyla kullanılan
her türlü omurgalı hayvanı,

ç) Deney materyali: Canlı omurgalı hayvanlar dışında kullanılacak hayvan kaynaklı
her türlü organ, doku ve hücre materyalini,

d) Merkez (YÜDETAM): Yüzüncü Yıl Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araş-
tırma Merkezini,

e) Müdür: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürünü,

f) Rektör: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesini,
ğ) Veteriner Hekim: Merkezde görevli Veteriner Hekimi,
h) Yönetim Kurulu: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetim Kurulunu,
ı) Yerel Etik Kurul (YÜHADYEK): Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel

Etik Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Merkez bünyesinde deney hayvanları üzerinde ya-

pılacak her türlü deneysel araştırma ve uygulamanın etik kurallara uygun bir şekilde hayvan
refahı ve hayvan haklarına riayet edilerek yürütülmesi için gerekli desteği sağlamak ve alt ya-
pıyı oluşturmak. Deney hayvanı kullanılacak her türlü araştırma projeleri, eğitim ve öğretim
faaliyetleri için uygun özellikte deney hayvanı yetiştirmek ve bakımlarını yapmak, yürütülecek
deneysel çalışmalar için alet, ekipman ve ortamı sağlamak.
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Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyetleri şunlardır:
a) Deneysel her türlü bilimsel, teknik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, destek-

lemek, bunlardan resmi ve özel kuruluşlar ile diğer ilgililerin yararlanmasını sağlamak, bu ku-
ruluşların talebi üzerine kendi alanına giren konularda danışmanlık hizmeti sağlamak.

b) Üniversitede deney hayvanları üzerinde araştırma ve uygulama yapacak elemanların
yetişmesini teşvik etmek, bu kişileri desteklemek, bu alanda yapılacak araştırmalarda gerekli
koordinasyonu sağlamak.

c) Deney materyalleriyle yapılan in vitro hücre ve doku kültürü çalışmaları için gerekli
ortamı hazırlamak, kök hücre çalışmalarını teşvik etmek, bunlarla ilgili eğitimleri organize et-
mek ve laboratuvar alt yapısını hazırlamak.

ç) Moleküler biyoloji alanında yapılacak çalışmalar için gerekli ortamı ve altyapıyı ha-
zırlamak, bunlarla ilgili eğitimleri organize etmek.

d) Deneysel cerrahi alanında, laparoskopik cerrahi ve mikrocerrahi çalışmaları için ge-
rekli ortamı hazırlamak, bunlarla ilgili eğitimleri organize etmek ve sertifikalandırmak.

e) Deneysel uygulamalarla ilgili eğitim ve öğrenim olanaklarını sağlamak, deney hay-
vanları üzerinde araştırma yapabilme yetkinliğini kazandırmak amacıyla seminer, kurs ve kon-
feranslara gerekli altyapıyı hazırlamak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili belge düzenlemek
ve ödül vermek.

f) Deney hayvanları üzerinde gerçekleştirilen deneylerden elde edilen verilerin bilim
dünyasıyla paylaşılmasını teşvik etmek ve desteklemek.

g) İlgili araştırma-uygulamalar için ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yap-
mak.

ğ) Merkezin kuruluş amacına ve yürürlükteki mevzuata uygun diğer çalışmaları yap-
mak.

h)Yurt içi ve yurt dışı bu alan ile ilgili yapılan bilimsel faaliyetlere olanaklar çerçeve-
sinde eleman göndermek.

(2) Merkez, faaliyetlerini gerçekleştirirken konu ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzu-
atları göz önünde bulundurur.

(3) Merkez ihtiyaç halinde laboratuvar hayvanları, çiftlik hayvanları, su ürünleri gibi
alt araştırma birimlerini oluşturur.

(4) Birim sorumluları, Müdürün önereceği adaylar arasından Yönetim Kurulu tarafından
3 yıl için seçilir. Süresi biten sorumlular aynı göreve tekrar seçilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları, Birimleri, Araştırmacılar ve Sorumlulukları

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Müdür yardımcıları.
c) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede tam gün görev yapan ve deney hayvanları kul-

lanım sertifikası olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilir.
Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün olmadığı hallerde müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcısı da bu-
lunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdürlüğe vekâlet eder. Müdürün görevi sona er-
diğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden,

gözetim ve denetimden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede so-
rumlu olup, görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişi için gerekli bütün tedbirleri al-
mak ve uygulamak.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
c) Merkezde çalışan personelin görev dağılımını ve çalışma esaslarını belirlemek ve

denetlemek.
ç) Merkezde yürütülen çalışmaların Merkezin işleyiş kurallarına,  laboratuvar hayvan-

larında yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek, denetlemek ve çalışanları
bu konuda yönlendirmek.

d) Merkezde yürütülmesi planlanan projeleri, Merkezin olanakları açısından değerlen-
dirmek.

e) Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan projelerin başlatılması için onay vermek
ve çalışma takvimini saptamak.

f) Merkezde, deney hayvanlarının sağlıklı olarak yetiştirilmeleri, bakılmaları ve uygun
şekilde kullanılmalarına ilişkin gerekli önlemleri almak ve uyarılarda bulunmak.

g) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yaparak amaca
uygun proje ve işbirliğini gerçekleştirmek.

ğ) Başka üniversiteler ile özel ve tüzel kişilerin hayvan satın alma isteklerini incelemek
ve Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak.

h) Merkezin eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri hakkında her takvim yılının bi-
timini izleyen iki ay içinde bir rapor hazırlayarak bu faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun gö-
rüşünü alarak Rektörlüğe sunmak.

Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası olan öğretim üyeleri arasın-

dan Müdürün önerisi ile Rektör tarafından 3 yıl süreyle iki müdür yardımcısı görevlendirilir.
Süresi biten müdür yardımcıları tekrar atanabilir.

Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Birimin tüm sevk ve idaresinde Müdüre birinci derecede yardımcı olmak,
b) Müdürün vekil bıraktığı zamanlarda Müdürün görev ve yetkisini kullanmak.
Yönetim kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, deney hayvanları kullanım sertifikasına sahip; Mü-

dürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen altı üye ile Müdür ve müdür yardımcıları
olmak üzere toplam dokuz üyeden meydana gelir. Üyelik süresi 3 yıldır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, yılda en az dört defa, asgari beş üye ile
toplanır. Geçerli mazereti olmaksızın 3 kez üst üste toplantıya katılmayanların Yönetim Kurulu
üyeliği son bulur. Boşalan üyelik için aynı birimden aynı usul ile bir ay içinde yeni üye görev-
lendirilir.

(3) Yönetim Kurulunda tüm kararlar, oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılamaz.
Oyların eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Merkez
tesis sorumlusu Yönetim Kurulu toplantısına Müdürün çağrısı üzerine katılabilir, ancak oy kul-
lanamaz.
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Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Gündemi görüşmek.
b) Kuruluş amaçları doğrultusunda, Merkezin genel çalışma düzeni ve işleyişine ilişkin

ilkeleri belirlemek; gerektiğinde yürütülen çalışmaları denetlemek.
c) Yerel etik kurul ile eşgüdüm sağlamak.
ç) Merkezde uygulanacak olan hayvan deneyleri ile ilgili formları hazırlamak.
d) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, özel ve kamu kuruluşları,

vakıf ve derneklerle işbirliği yapmak.
e) Merkezin amaçları doğrultusunda bilimsel faaliyetlerde bulunmak.
f) Araştırmacılarca talep edilen deney hayvanlarının, bakımı ve beslenmesi kapsamın-

daki hizmetlerin, hayvan deneylerinde kullanılacak her türlü donanım ve sarf malzemelerinin,
araştırmacıların eğitimi ve sertifikalandırılmasına yönelik olarak düzenlenecek kurs ve benzeri
eğitim programları hizmetlerinin fiyatlandırılması için karar almak.

g) Yönetim Kuruluna sunulan yılsonu faaliyet raporunu değerlendirmek ve Rektörlüğe
sunmak.

ğ) Merkezin işleyişini düzenlemek ve geliştirmek amacıyla talimatlar hazırlamak.
h) Uygun koşullar oluştuğunda Merkezin enstitüye dönüşümü için gerekli çalışmaları

başlatmak, bu konuda koordinasyonu sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün öne-

risi ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek per-
sonel ile karşılanır.

Kaynaklar
MADDE 15 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinde 7/6/2000 tarihli

ve 24072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Döner Sermaye İşlet-
mesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Merkezin mali ihtiyaçları Üniversite bütçesinden ve
ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 18 – (1) 3/9/1997 tarihli ve 23099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü

Yıl Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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2014 Nisan Günsüzleri             HARUN 

1200-26 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

28 Nisan 2014 

PAZARTESİ 
Sayı : 28985 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/1491 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Cuma ve Suat oğlu 1978 D.lu Halep/SURİYE 

Nüf. kayıtlı olan MUHAMMED HALAF hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu 

davasında mahkememizin 05/03/2014 tarih ve 2013/1491 esas, 2014/335 karar sayılı ilamı ile 

sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan 

kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

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

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

CMUK’un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3147 

————— 
Esas No : 2013/1502 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mustafa ve Simav oğlu 1973 D.lu 

Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MUSTAFA ZEYDEN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 05/03/2014 tarih ve 2013/1502 esas, 2014/344 karar sayılı 

ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

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

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

CMUK’un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3148 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SEKSİYONER SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: Seksiyoner temini 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/45032 

Dosya no : 1421035 

1 - İdarenin: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2    67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi: 

2 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Seksiyoner temini (150 adet) 

b) Teslim yeri : BÜLENT ECEVİT CADDESİ'NDEKİ TTK MAKİNA 

VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUAYENE VE 

TESELLÜM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESELLÜM 

AMBARIDIR. 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 60 (Altmış) takvim günüdür. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 12.05.2014 Pazartesi günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

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

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

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

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

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

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 12.05.2014 Pazartesi günü saat 15.00'a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır; 

14.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 3424/1-1 
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BASINÇLI HAVALI TESTERE SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: Basınçlı havalı testere alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2014/42243 

Dosya no  : 1421454 

1 - İdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2  67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  : 

2 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Basınçlı havalı testere (1 kalem-3 adet) 

b) Teslim yeri  : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği ambarı. 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 30 takvim günüdür. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2  

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 08.05.2014 Perşembe günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

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

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

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

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 08.05.2014 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

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

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 3374/1-1 
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SONDAJ YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı : SONDAJ YEDEKLERİ alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2014/45204 

Dosya no  : 1422036 

1 - İdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2    67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Sondaj yedekleri : 81 kalem 

b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK  

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 26/05/2014 Pazartesi günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

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

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

4.2.1. Teslim edilecek malzemelere ilgili olarak tanıtıcı katalog. 

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

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 100.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 26/05/2014 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

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

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 3375/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

380 kV Kurşunlu-Bağlum-Sincan E.İ.Hattı Kamulaştırma Planları ve Nazım/İmar 

Uygulama İmar Planları tadilatlarının hazırlanması Hizmet alımı işi TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu 

İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas 

ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2014/47131 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No: 254 

06105Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 3972400 / FAKS: 0312 3972414 

c) Elektronik posta adresi  : 8grupmd@teias.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : http://www.8iletim.gov.tr/ 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 380 kV Kurşunlu-Bağlum-Sincan E.İ.Hattı 153,80 Km 

uzunluğundaki 380 kV Enerji İletim Hattına ait 

kamulaştırma planlarının hazırlanması ve onay mercii 

ilgili Kadastro Müdürlüklerine onaylatılması ile Tapu 

Müdürlüklerinden onaylı tapu kayıtlarının temin 

edilmesi ve imar planı tadilatlarının hazırlanması 

işleridir. 

  Enerji İletim Hattı Uzunluğu: 153,80 km 

  Direk sayısı: 388 

  - Çankırı İli, Kurşunlu İlçesi E.İ.H. uzunluğu 16,9 km. 

  - Çankırı İli, Orta İlçesi E.İ.H. uzunluğu 18,7 km. 

  - Çankırı İli, Şabanözü İlçesi E.İ.H. uzunluğu 5,4 km. 

  - Ankara İli, Çubuk İlçesi E.İ.H. uzunluğu 35,4 km. 

  - Ankara İli, Pursaklar İlçesi E.İ.H. uzunluğu 12,1 km. 

  - Ankara İli, Yenimahalle İlçesi E.İ.H. uzunluğu 3,8 km. 

  - Ankara İli, Keçiören İlçesi E.İ.H. uzunluğu 10 km. 

  - Ankara İli, Kazan İlçesi E.İ.H. uzunluğu 23,3 km. 

  - Ankara İli, Ayaş İlçesi E.İ.H. uzunluğu 8,3 km. 

  - Ankara İli, Sincan İlçesi E.İ.H. uzunluğu 19,9 km. 

b) Yapılacağı yer : Ankara - Çankırı 

c) İşin süresi : Yer teslimi yapıldıktan sonra 240 (İkiyüzkırk) takvim 

günü  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No: 254 

Yenimahalle/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 08/05/2014 Saat: 10:00 
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4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

odası belgesi; 

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

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

olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

ç) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat veya geçici teminat 

mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren 

makbuzlar, 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

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

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

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

belge, 

4.1.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  

4.1.3. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

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

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

kriterler: 

4.2.1. Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka 

referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren 

bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra 

düzenlenmiş olması zorunludur. 
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Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir: 

a) İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin %10’undan az olamaz. 

b) Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak 

tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir. 

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel 

müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki 

yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur. 

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

kriterler: 

4.3.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir 

sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; 

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri 

tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, 

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde kabul işlemleri 

tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerindeki deneyimi gösteren belgelerin, 

c) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde kabul işlemleri 

tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında 

denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgelerin, 

ç) Devam eden yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin kusursuz olarak 

tamamlanması ve ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme 

oranının toplam sözleşme bedelinin en az %80'ine ulaşması şartıyla; kusursuz olarak 

gerçekleştirilen ya da ilk sözleşme bedelinin en az %80’i oranında denetlenen veya yönetilen 

işlerle ilgili deneyimi gösteren belgelerin,” 

d) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 

bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 

son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleri ve son on beş yıl içinde kabul 

işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin, 

istenilmesi zorunludur.  

İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla, 

İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya 

benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.  

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz. 

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

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

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 

belgenin sunulması zorunludur. 
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Tüzel kişi tarafından tam olarak değerlendirilmek üzere sunulan iş denetleme belgesinin, 

tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi 

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

serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 

belgenin sunulması zorunludur. 

4.3.2. Organizasyon ve personel durumuna ilişkin belgeler: 

Anahtar personel 

Yüklenici aşağıda belirtilen anahtar teknik personelleri bünyesinde çalıştırmak 

zorundadır.  

 

NO ADET POZİSYON MESLEKİ ÖZELLİKLERİ 

01 1 
Proje Yöneticisi (Jeodezi ve fotog. 

Müh) 
Benzer işlerde En az 5 yıl tecrübeli 

02 2 Harita Teknikeri/Teknisyeni/Topoğraf Benzer işlerde En az 2 yıl tecrübeli 

 

İhale konusu işin niteliğine göre, istenilen anahtar teknik personelin sayısı ve nitelikleri 

yukarıdaki tabloda belirtilmektedir. Ayrıca, adayın veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin 

bilgi ve belgeler ile kendisi veya yönetici kadrosu, anahtar teknik personelin ve teknik personelin 

eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ile danışmanlık işleriyle ilgili hizmet 

deneyimini ve ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili mesleki deneyimini gösteren özgeçmiş 

belgelerini sunması zorunludur.  

Anahtar teknik personelin genel deneyim süresi mezuniyete ilişkin belgeyle; danışmanlık 

hizmet işleri ile ilgili hizmet deneyimi ile ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili mesleki deneyimi 

ise özgeçmiş belgesiyle, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin 

bünyesinde bulunduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu 

onaylı belgeler ile tevsik edilir.   

Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev 

yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide bünyesinde çalışamazlar. 

Makine ve teçhizata ilişkin belgeler: 

İhale konusu işin yerine getirilmesi için asgari olarak aşağıda belirtilen ekipmanın temin 

edilmesi istenmektedir.  

 

Donanımın cinsi Donanımın özelliği Adedi 

Yazılım EİH-Kamulaştırma 1 

Bilgisayar - 2 

Total Station (a)/ve GPS aletleri (b)  1 (a)/GPS seti (b) 

Ekip Otosu  1 

Telsiz  3 

 

İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait ekipmanın 

tamamı bir bütün olarak değerlendirilir.  
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4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1 - Bu ihalede benzer iş olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılan 

tüm kamulaştırma haritalarının (yol, kanal, boru hattı, enerji iletim hattı vs.) hazırlanması işleridir. 

İhale konusu işte, benzer iş kapsamında birden fazla işin olması durumunda, bu işler ayrı 

ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 

teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Satınalma ve Ticaret Şefliği Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No: 254 

Yenimahalle/ANKARA 

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: http://www.8iletim.gov.tr/ 

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Satınalma ve Ticaret Şefliği Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No: 254 

Yenimahalle/ANKARA 

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 200,00 TL 

d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 210,00 TL 

7.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına 

uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. 

7.3. Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına (T.C. ZİRAAT BANKASI 

NECATİBEY ANKARA ŞUBESİ IBAN NO: TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37) havale 

edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta 

veya kargo yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına 

yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta 

yoluyla bildirilir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın 

alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese 

gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma 

tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik 

olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.” 

7.4. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer 

alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Muhaberat ve Arşiv Şefliği Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No: 254 

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

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Bu ihale dökümanı ve ekleri 4734 sayılı Kamu İhale kanunun ‘nun 3. Maddesinin (g) 

bendine göre ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu kanuna tabi değildir. 

 3491/1-1 
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MUHTELİF SUSTA SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/46050 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

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

2 - İhale konusu işin niteliği,  

     türü ve miktarı : 2 kalem muhtelif susta, teknik şartname ve resimlere 

göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 13/05/2014 - Saat 14:00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

13/05/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 

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

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

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

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

tabi değildir. 3480/1-1 

—— • —— 

MUHTELİF DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Demiryolları İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/46071 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İZMİR LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

Alsancak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 463 16 00/2391 - Faks: 0232 463 22 48 

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

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı : 1200 R X 20 Ebadında 30 adet, 1800 R X25 

Ebadında 30 Adet, 310 R 22,5 veya 300 R 22,5 

Ebadında 100 adet; Toplam 160 adet Dış Lastik 

Mal Alımı 

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

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

belirtilmiştir. 

a) Yapılacağı yer : TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü 

Alsancak/İZMİR 

b) Tarihi ve saati : 15.05.2014 - 14:00 

4 - Tekliflerin TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 15.05.2014 Perşembe günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
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5 - İhale dokümanı, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Satın Alma Servisi'nde 

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

İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Muhasebe Veznesinden KDV Dahil 250,00.-TL bedelle temin 

edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 3498/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂN 

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYESİ”ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim 

üyeleri alınacaktır. 

İLAN BAŞLAMA TARİHİ : 28.04.2014 

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Müracaat) : 12.05.2014 
 

FAKÜLTE 

BÖLÜM/ 

ANABİLİM 

DALI 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI 

KADRO 

SAYISI 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Doçent 

Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Anabilim Dalı 

"TC Maltepe Üniversitesi Akademik 

Yükseltme ve Atama Kriterleri"ni 

sağlamak. 

1 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Doçentler İçin: 

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe 

* Yök Formatında Özgeçmiş 

* T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinde bulunan  

EK1-A- EK1-B formları 

(Kısaltma ve sembolleri için; T.C. Maltepe Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığı 

"Yönetmelik-Yönergeler" alanında "Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi" tıklayınız ) 

* Nüfus Cüzdan Sureti 

*Fotoğraf (2 Adet), 

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları [Daha Önce 

Profesör kadrosuna atanmış ise; Atama Yazısı, Doçentlik Belgesi, Doçentlik/Yardımcı Doçentlik 

Atama Yazıları (Varsa), Doktora Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması] (Yurt 

dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi), 

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya, 

Not: İlan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları 

gerekmektedir. Posta ile veya eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

 3453/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

İSLAM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil ve

Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Modelleme ve Simülasyon
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlân
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


