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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
İçişleri Bakanlığından:
POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/8/2008 tarihli ve 26970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Yüksekokullarda haftada en çok yirmi sekiz saat ders yapılır. Ders süresi kırk beş
dakika olup, her ders arasında on beş dakika dinlenme arası verilir, ancak öğretim elemanlarınca
dersler iki ders saatini geçmemek üzere birleştirilerek de yapılabilir. Günlük zaman çizelgesi
yüksekokul müdürünün onayı ile yürütülür. Ders dışı zamanlar, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda, günübirlik izin, araştırma, inceleme gezileri, konferans, seminer veya diğer eğitici
çalışmalara ayrılır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.
“(6) Öğrencilerin devamsızlık sürelerinin hesaplanmasında, yurt dışı ve yurt içi müsabakalarda görevlendirmeler, Polis Meslek Yüksekokullarınca Emniyet Teşkilatını veya Başkanlığı sosyal veya sportif alanlarda temsil ile görevlendirmeler, Polis Meslek Yüksekokullarına
yeni kayıt yaptıranların sağlık kurulu rapor işlemleri ile Yüksekokul içinde nöbet görevlendirmelerinde geçen süreler dikkate alınmaz.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.
“c) Evci izni: Eşi, ana-baba, kardeşlerden, eşinin ana-babasından veya ikinci dereceden
kan hısımlarından herhangi birisinin, yüksekokulun bulunduğu İl/İlçeler ile sınırı olan diğer
İl/İlçelerde ikamet ettiği yüksekokul müdürlüğü tarafından araştırılıp tespit edilen öğrenciye
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eğitim öğretim yılı boyunca Cuma akşamı ders bitiminden, Pazar günü akşam yoklamasına
kadar, diğer tatil günlerinde tatil günü başlayıp tatilin son günü akşam yoklamasına kadar gece
yatısına kalmak üzere verilen izindir. Bu izin, yüksekokulun bulunduğu İl/İlçeler ile sınırı olan
diğer İl/İlçelerin ulaşım durumu ve yol güvenliği göz önüne alınarak yüksekokul müdürlüğü
tarafından değerlendirilerek verilir.”
“g) Gece Yatısı İzni: Evci olmayan öğrencilere, mazeretlerinden dolayı Yüksekokul
Müdürlüğü tarafından uygun görülen hallerde, hafta içi veya sonunda gece dışarıda yatması
için ders bitiminden sabah yoklamasına kadar verilen izindir. Öğrencilerin bu izni kullanabilmesi için evci izninde belirtilen yakınlarından birinin yanında kalacağını ispatlaması zorunludur.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve beşinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Öğrenciler, eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında, tazminat ödemek şartıyla,
yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak başvurmak suretiyle Yüksekokuldan ayrılabilirler. Ayrılan öğrencilerin geri dönme istekleri kabul edilmez ve dosyaları Başkanlık onayı ile işlemden
kaldırılır.”
“(5) 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı
Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, yüksekokuldan çıkarılan öğrenciler tekrar
yüksekokula alınmazlar. Çıkarılan öğrenciler aynı zamanda Polis Meslek Yüksekokulları giriş
sınavlarına da başvuramazlar. Yüksekokuldan çıkarılma halinde bu fıkra hükmü, çıkarılan
öğrencilere yazılı olarak hatırlatılır. Bu öğrenciler, yüksekokul müdürlüğünce kendilerine yazılı
olarak tebliğ edildiği andan itibaren yüksekokuldan çıkmış sayılır. Bu öğrencilerin dosyaları
başkanlık onayı ile işlemden kaldırılır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Öğrencilere eğitim öğretim dönemi içinde ve mezuniyette not dökümü (transkript),
mezuniyet belgesi ve diploma eki belgeleri birer defa ücretsiz olarak verilir. Daha sonraki taleplerde Başkanlık Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek ücretler, Başkanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe 19 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 19/A
maddesi eklenmiştir.
“Eğitim sonu sınavı
MADDE 19/A – (1) Yüksekokul öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olan öğrencilerin atamaya esas mezuniyet
sıralaması birinci fıkrada belirtilen hususlara göre yapılır. Genel Müdürlük kadrolarına aday
memur olarak atanmaları için 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin
ilgili hükümleri uygulanır.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi ikinci fıkrası hükümlerine göre atananlar altı yıl
süre ile mecburi hizmet ile yükümlüdürler.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi madde başlığıyla birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Evlenme talebi
MADDE 27 – (1) Öğrenciler, öğrenimleri esnasında evlenme taleplerini Yüksekokul
Müdürlüğüne yazılı olarak bildirirler. Öğrencinin evleneceği kişi ile ilgili soruşturmalar Giriş
Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre Yüksekokul Müdürlüğü tarafından yürütülür. Öğrenci
müracaat tarihinden itibaren iki aylık süre dolmadan evlenemez. Ancak yapılacak soruşturmanın sonucu olumlu olan öğrencilerin, iki aylık süre beklenmeden Yüksekokul Müdürünün onayı
ile evlenmelerine izin verilir.”
MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
17/8/2008

26970

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
19/3/2014

28946

—— • ——
Cumhuriyet Üniversitesinden:
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 22/5/2010 tarihli ve 27588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Öğrencilerin öncelikle normal dönemde aldıkları, ancak başarısız oldukları dersleri
almaları kaydıyla bulundukları dönemdeki alamadıkları veya devamsız oldukları dersleri de
almalarına imkân sağlamak ve böylece bölümlerde meydana gelebilecek öğrenci yığılmasını
önleyerek eğitim ve öğretimin verimliliğinin arttırılmasını sağlamak.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretimi Döneminden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
22/5/2010

27588
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Çankaya Üniversitesinden:
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi İngilizce hazırlık sınıfında verilecek eğitim, uygulama, sınavlar ve değerlendirmeye ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çankaya Üniversitesinin İngilizce eğitim öğretim yapan bütün bölüm ve programlarına yönelik İngilizce hazırlık sınıfınca yürütülen eğitim, öğretim
ve İngilizce dil yeterliği ile ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik yıl: Her biri en az on dörder haftadan oluşan iki yarıyılı,
b) Hazırlık Sınıfı: Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfını,
c) İlgili Komisyon: Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Birimi ile ilgili Rektör
Yardımcısının başkanlığında İngilizce Dil Koordinatörünün yer aldığı komisyonu,
ç) İngilizce Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı: Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık
Sınıfında eğitim görecek öğrencilerin seviyelerini belirleyen sınavı,
d) Lisans: Hazırlık Sınıfı hariç en az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını,
e) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktora programlarını,
f) Ön lisans: Hazırlık Sınıfı hariç en az dört yarıyıllık bir yükseköğretim programını,
g) Rektör: Çankaya Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Rektörlük: Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünü,
h) Senato: Çankaya Üniversitesi Senatosunu,
ı) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Sınavını,
i) Üniversite: Çankaya Üniversitesini,
j) Yeterlik Sınavı: İngilizce Hazırlık Sınıfı tarafından gerçekleştirilen İngilizce Yeterlik
Sınavını
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretimine İlişkin Esaslar
Öğrenim süresi
MADDE 5 – (1) Bir eğitim öğretim yılı en az on dörder haftalık iki yarıyıldan (dönemden) oluşur. Birinci yarıyıl güz, ikinci yarıyıl ise bahar olarak adlandırılır. Akademik takvim,
Senato tarafından belirlenir. Senato, gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya
yaz öğretimi açabilir. Yaz öğretimi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
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İngilizce Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı ve muafiyet
MADDE 6 – (1) Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen yeni öğrenciler; eğitim öğretim yılı başında, İngilizce dil bilgilerinin kayıtlı oldukları eğitim öğretim programlarının öngördüğü seviyede olup olmadığını belirlemek üzere, İngilizce Yeterlik ve Düzey
Belirleme Sınavına tabi tutulur. İngilizce Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı sonucunun değerlendirilmesi; ilgili Rektör Yardımcısının başkanlığında, Çankaya Üniversitesi İngilizce Dil
Koordinatörü ile Hazırlık Sınıfı Birimi yöneticisinin de yer aldığı bir komisyon tarafından yapılır. İngilizce Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı
yapılmaz; bu öğrencilerin hazırlık sınıfı programına devam etmeleri gerekir.
(2) İngilizce Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Bu sınavda notu 100 üzerinden en az 60 (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Mütercim Tercümanlık Bölümü için en az 70) olan öğrencilere kayıtlı oldukları programlara devam
hakkı verilir.
b) Eşdeğerliği ve puanları İngilizce Dil Koordinatörlüğü tarafından belirlenen sınavlar
ile TOEFL ve benzeri uluslararası sınav sonuç belgesine sahip olan öğrencilerin başvuruları
İngilizce Hazırlık Sınıfı Birimi tarafından incelenir. Belgelenen sınav ve puanları yeterli olan
öğrencilere kayıtlı oldukları programlara devam hakkı verilir.
c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği orta öğretim kurumlarında eğitim görüp,
orta öğrenimini bu kurumlarda tamamlayan öğrencilere kayıtlı oldukları programlara devam
hakkı verilir.
ç) Çankaya Üniversitesinde daha önceki yıllarda İngilizce hazırlık eğitimini başarı ile
tamamlamış öğrencilere kayıtlı oldukları programlara doğrudan devam hakkı verilir.
Kurlar
MADDE 7 – (1) Öğrencilerin İngilizce Hazırlık Sınıfı programından muaf olma durumları ile Hazırlık Sınıfında eğitime hangi düzeyde başlayacakları, İngilizce Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı ile belirlenir. Bu sınav sonucunda hazırlık sınıfı okuyacak öğrenciler;
başlangıç, orta ve ileri olmak üzere üç ayrı kura yerleştirilirler. Hazırlık Sınıfındaki haftalık
ders yükleri öğrencilerin dil düzeylerine göre yirmi iki saatten az olmamak üzere İngilizce Dil
Koordinatörlüğü ve Hazırlık Sınıfı Birimi tarafından belirlenir. Sınava girmeyen öğrenciler
başlangıç kuruna yerleştirilirler.
Hazırlık Sınıfı programı ve kurlar
MADDE 8 – (1) Hazırlık Sınıfında dersler, aşağıdaki her biri 8 haftalık üç farklı kur
ile başlar:
a) Başlangıç düzey kuru: Kur süresi 8 haftadır, haftada 24 saat ders yapılır.
b) Orta düzey kur: Kur süresi 8 haftadır, haftada 23 saat ders yapılır.
c) İleri düzey kur: Kur süresi 8 haftadır, haftada 22 saat ders yapılır.
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Değerlendirme ve kur başarı notu
MADDE 9 – (1) Öğrencilerin kur başarı durumları; ara sınavlar, final sınavı, derse katılım ve ödevler, ürün dosyası çerçevesinde değerlendirilir. Değerlendirme ve kur başarı notları
ve bu notların ağırlıklarıyla ilgili esaslar şunlardır:
a) Ara sınavlar; her iki haftada bir yapılan, o iki hafta içinde öğrenilen konuları test
eden ve geçme notundaki ağırlığı % 25 olan sınavlardır.
b) Final sınavı; kurun sonunda tek olarak yapılan, o kur boyunca öğrenilen konuları
test eden ve geçme notundaki ağırlığı % 30 olan sınavdır.
c) Derse katılım notunun belirlenmesinde; her hafta öğrencilerin derslerdeki çalışmaları,
verilen ödevleri yapmaları, disiplin durumları ve ders materyallerini bulundurmaları okutmanlarca değerlendirilip not verilecektir. Derse katılım notunun geçme notundaki ağırlığı % 15’tir.
ç) Öğrenciler her hafta on-line olarak internette ve ürün dosyası dahilinde verilen ödevleri yapacaklardır. Bu uygulamaların geçme notundaki ağırlığı % 30’dur.
d) Öğrencilerin kuru geçebilmesi için yukarıda verilen ağırlıklı not ortalamasının 100
üzerinden en az 60 (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Mütercim Tercümanlık Bölümü için
en az 70) puan olması gerekmektedir. Devam zorunluluğunu yerine getiren ancak kur sonundaki
ağırlıklı not ortalaması 50 ile 59 (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Mütercim Tercümanlık
Bölümü için 60 ile 69) arasında kalan öğrencilere bir ek sınav hakkı verilir. Bu sınavda İngiliz
Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Mütercim Tercümanlık Bölümü için en az 70, diğer bölümler için
en az 60 puan alan öğrenciler kuru başarmış sayılır. Kur Sonu Ek Sınavında mazeret kabul
edilmez.
Kur tekrarı
MADDE 10 – (1) 8 inci maddede belirtilen biçimde ilgili kurları okuyup başarılı olamayan öğrenciler, başarısız oldukları kurların tekrarlarını yaparlar. Tekrarlanan kurlarda süre
yine 8’er haftadır. Çankaya Üniversitesi İngilizce Dil Koordinatörlüğünün önerisi ve Rektörlük
kararı ile kurların süreleri bir hafta azaltılabilir veya artırılabilir.
Hazırlık sınıfı genel başarı notu
MADDE 11 – (1) Bir akademik yıl boyunca; ilki birinci dönemin en başında yapılan
İngilizce Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı, diğerleri ise birinci ve ikinci dönemin sonunda
ve yaz öğretimi bitiminde yapılan İngilizce yeterlik sınavları olmak üzere dört defa sınav yapılır. İngilizce yeterlik sınavlarının yapılacağı tarih ve saatler Üniversitenin internet sitesinden
de ilan edilir.
(2) İngilizce yeterlik sınavlarına girebilmek için öğrencilerin; ileri düzey kuru başarıyla
tamamlamış olması gerekir. Hazırlık sınıfındaki genel başarı notu; ileri düzey kuru başarı notunun % 40’ı ile İngilizce yeterlik sınavı notunun % 60’ının toplanmasıyla hesaplanır. Hazırlık
sınıfı sonundaki genel başarı notu 60 (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Mütercim Tercümanlık Bölümü için 70) ve üstünde olan öğrenciler bağlı bulundukları eğitim programına
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devam hakkı kazanır ve İngilizce eğitimlerine, bağlı oldukları programlara uygun akademik
İngilizce dersleri ile devam eder. İkinci yarıyılın sonunda ve yaz öğretimi bitiminde yapılacak
hazırlık sınıfı genel başarı notu değerlendirmesinde Hazırlık Sınıfı Biriminin önerisi ve İngilizce Dil Koordinatörlüğünün kararı ile tüm öğrencilerin başarı performansları dikkate alınabilir.
Devam koşulu
MADDE 12 – (1) Her bir kur için derslerde % 85 devam şartı vardır. Devam koşulunu
yerine getirmeyen öğrenciler; ara sınav ve ürün dosyası puanları ne olursa olsun kur tekrarlamak zorundadır.
Mazeret sınavları
MADDE 13 – (1) İngilizce Hazırlık Sınıfı Birimi tarafından kabul edilen bir nedenle
ara sınava girmeyen öğrenci, bu durumunu gösteren belgeyle birlikte sınavın bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurduğu takdirde mazeret sınavına alınır. Mazeret sınavının tekrarı yoktur. Mazeret sınavına katılmayan öğrenci, raporlu olduğu süre içinde girmediği ara sınavlardan
sıfır (0) notu almış kabul edilir.
(2) Sağlık raporları hakkında, Senatoca belirlenen esaslar uygulanır.
İzinli sayılma
MADDE 14 – (1) Hazırlık Sınıfı öğrencileri, haklı ve geçerli nedenle bir veya iki yarıyıl
için izin isteğinde bulunabilir. Öğrencilerin izinli oldukları sürelerde öğrenim ücretinin yarısını
ödemeleri gerekir. İzinli sayılan süre içinde sınavlara girilmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,
14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının
Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı
Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Dokuz Eylül Üniversitesinden:
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 6/11/2013 tarihli ve 28813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz
Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Tamamen Türkçe eğitim yapılan programlarda İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinin birinden, kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlarda programın öğretim dilinden, programın öğretim dilinin adayın ana dili olması halinde bu bentte sayılan ikinci bir yabancı dilden Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından en
az 50 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puanın veya Arapça ve Farsça dilleri için İlahiyat Fakültesince, İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri için Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılacak olan yabancı dil yeterlilik sınavından en az 55 puanın sağlanması gerekir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden” ibaresi “programın dilinden” olarak ve birinci
fıkrasının (a) bendi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Dokuz Eylül Üniversitesi ilgili mevzuatı uyarınca kısmen veya tamamen yabancı
dille eğitim yapılan programlarda hazırlık sınıfından muafiyet için gerekli asgari yeterlik puanını,”
“(3) İlgili mevzuat hükümlerine göre yabancı dil yeterlilik koşullarını taşıyan öğrenciler
yabancı dil yeterlilik sınavından en geç yedi gün önce Arapça ve Farsça için İlahiyat Fakültesi
Dekanlığına, diğer diller için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurarak yabancı
dil yeterlik talebinde bulunabilirler.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik 23/6/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Erzincan Üniversitesinden:
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TEMEL BİLİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 13/11/2011 tarihli ve 28111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan
Üniversitesi Temel Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Merkez (EÜTAM): Erzincan Üniversitesi Temel Bilimler Uygulama ve Araştırma
Merkezini,”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
13/11/2011

28111
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Namık Kemal Üniversitesinden:
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/9/2011 tarihli ve 28057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Namık
Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Katkı payları ve öğrenim ücretleri Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Yarıyıl/yılsonu sınavlarına girme hakkı kazanan, ancak bu sınavlara mazeretli veya
mazeretsiz giremeyen öğrenciler ile girdiği halde başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına
girerler. Bütünleme sınavları yarıyıl/yılsonu sınavlarından en az yedi gün sonra yapılır. Bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Öğrenciler DB, CC, CB, BB, BA notları ile başarılı oldukları dersleri not yükseltmek için tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir. Ders tekrarı durumundaki öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri kredi toplamının,
ortak zorunlu dersler hariç bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen üst sınırı aşmaması
gerekir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 25 – (1) Üniversiteye kaydını yaptıran öğrencilerin muafiyet talepleri, öğrencinin üniversiteye ilk ders kaydını yaptırdığı yarıyılın/yılın ikinci haftasının sonuna kadar
ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna yapılır. Sonraki yarıyıl/yıllarda yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez.
a) İntibak ve Ders Muafiyeti Kriterleri;
1) Dersin içeriğinin en az %70’inin uygun olması,
2) Ders kredisinin (AKTS) veya ders saatinin eşit veya yüksek olması.
b) Öğrencilerin başarılı olduğu derslerin Üniversitemizdeki harf notu karşılıkları tespit
edilerek öğrenci bilgi sistemine girilir. Dikey geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerde bu işlem
mezuniyet durumuna geldiklerinde yapılır.
c) Öğrencilerin muaf olduğu derslerden her yarıyılda ortalama 25 kredilik ders geçileceği varsayılarak başarılmış derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre, 2547
sayılı Kanunun tanımış olduğu azami süreden düşülerek, programın kalan derslerinin, kalan
öğretim süresi içerisinde başarı ile bitirilmesi gerekir.
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ç) 100’lük sistemden alınan notların 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu
Not Dönüşüm Çizelgesi kullanılır.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
17/9/2011

28057

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

1-

3/8/2012

28373

2-

30/1/2013

28544

3-

23/6/2013

28686

4-

25/9/2013

28776

5-

10/9/2014

29115

—— • ——
Namık Kemal Üniversitesinden:
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Namık
Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Yarıyıl/yıl sonu sınavları ile bütünleme sınavları arasındaki süre 7 günden az olamaz ve bütünleme sınav tarih ve yerleri Dekanlık tarafından ilan edilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Bir dersin yarıyıl/yıl sonu veya varsa bütünleme sınavından sonra öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, ara sınav/sınavlar not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl/yıl sonu veya
bütünleme sınav notunun %60’ının toplamı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. Bir dersten
başarılı olmak için yarıyıl/yıl sonu veya varsa bütünleme sınav sonucunun 100 üzerinden en
az 50 olması ve başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması zorunludur ve harf notu olarak
verilir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yıldız Teknik Üniversitesinden:
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldız Teknik Üniversitesi Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yıldız Teknik Üniversitesi Denizcilik Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine
ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 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 (YTU-MARINE): Yıldız Teknik Üniversitesi Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Yıldız Teknik 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) Ulusal ve uluslararası alanda gemi ve denizcilik ile ilgili konulardaki problem ve ihtiyaçları belirleyerek bunlara bilimsel zeminde çözüm üretmek.
b) Türkiye’nin savunma ihtiyaçları doğrultusunda sualtı ve su üstü sistemlerin tasarımı,
üretimi ve yeni teknolojileri konusunda araştırma yapmak, ilgili paydaşlarla birlikte çözümler
üretmek.
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c) Gemi ve denizcilik ile ilgili olarak yeni teknoloji gelişimine yönelik araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak, gemi ve denizcilik teknolojileri kullanımının Türkiye’de yaygınlaşmasına katkıda bulunmak.
ç) Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin ulusal ve uluslararası platformda, gemi ve denizcilik teknolojileri ve verimliliği konularında inceleme ve araştırmalar yapmak
Türkiye’nin gemi ve denizcilik problemlerinde danışmanlık yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Sektörlerdeki kuruluşların ilgili sorunlarına yönelik araştırmalar, tasarımlar ve incelemelerle birlikte, pilot uygulama ve endüstriyel ölçekte deneyler/modellemeler yapmak.
b) Gemi ve denizcilik sahalarında araştırmaları içeren bir web sitesini kurmak ve siteyi
güncel tutmak. Türkiye ve yabancı ülkelerde yayımlanmakta olan rapor, bülten, kitap, dergi,
broşür, tebliğ ve benzeri her türlü belge ve eserleri toplayarak arşiv kitaplık ve bilgi merkezi
oluşturmak.
c) Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmek ve bu amaçla gerektiğinde ulusal veya
uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirliği de yaparak, hizmet içi eğitim programları, kurslar,
seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, sergiler, fuarlar, çalıştaylar, arama
konferansları ve benzeri toplantılar düzenlemek ve başka kuruluşlarca düzenlenenlere katılmak.
Sektör ile ilgili yarışmalar düzenlemek.
ç) Bilgilendirme amacı ile medya kuruluşları ile işbirliği yapmak, broşürler, kitaplar,
videolar, basın bildirileri ve sair yayınlar hazırlamak.
d) Sürekli eğitim faaliyetleri yürütmek, sertifika verilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak ve bu amaçlar doğrultusunda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.
e) Gemi ve denizcilik teknolojilerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını
yürütmek, dünyadaki gelişimini izlemek ve Türkiye’ye adapte edilmesinde öncülük etmek.
f) Gemi üretimi, bakım-onarımı ve operasyonu sırasında verimliliğin arttırılmasını sağlamak.
g) Gemi ve denizcilik sektörlerinde atık malzemelerinin geri kazanılması ve çevre ile
barışık hale getirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve bu tür projeleri hayata geçirmek.
ğ) Gemi ve denizcilik politikaları geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla paylaşmak.
h) Gemi ve denizcilik konularında ihtiyaç duyulan laboratuvar, test, analiz, muayene
ve sertifikasyon hizmetleri için laboratuvarlar oluşturmak, laboratuvarların akreditasyonu için
çalışmalar yapmak.
ı) Üniversitemiz öğrencilerinin gemi ve denizcilik sektörlerinde çalışabilecek bilgi ve
gerekli becerilerle donanımını sağlamak.
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i) Kamu ve özel sektör kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ve kişilere danışmanlık
hizmetleri vermek, işbirliği yapmak ve ortak projeler üretmek.
j) Ürün, yöntem ve teknolojilerin standartlaştırılması ve kalite kontrolleri ile ilgili çalışmalar yapmak. Bu konularda yasa, yönetmelik, tüzük, standart ve benzeri belgelerin hazırlanması, değiştirilmesi veya yenilenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak.
k) Merkez çalışmalarının sonucu geliştirilen ürün ve teknolojiler için patent almak. Geliştirilen teknikleri, bilgi birikimini ve benzeri yasal buluş haklarını ve uygulamaları öncelikle
yurt içi ihtiyacını karşılama suretiyle yurt dışına da satabilmek.
l) Benzer amaçlı ulusal ve uluslararası merkezlerle işbirliği yapmak ve bu merkezlerle
bir program çerçevesinde eleman değişimleri gerçekleştirmek.
(2) Merkez, bu Yönetmelikte belirtilen alanlardaki çalışmalarını yürütürken, amaçları
doğrultusunda Üniversite içindeki veya dışındaki yerli ve yabancı dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapabileceği gibi bu dernek ve kuruluşlara üye de olabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç
yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde Rektör
tarafından görevden alınabilir. Müdür görevde bulunmadığı zamanlarda Müdür yardımcısını
vekil bırakır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla sürmez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi
durumunda Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya görev süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda, aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.
(2) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi
sona erer. Müdür yardımcıları; Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütmek,
Müdürün vereceği görevleri yapmak ve Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına Merkezi
temsil etmekle görevlidirler.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Merkezi yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek.
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b) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, Kurulu toplantıya çağırarak Yönetim
Kurulunun Başkanı olarak toplantıları yönetmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.
c) Danışma Kurulunun gündemini hazırlamak, Kurulu toplantıya çağırarak Danışma
Kurulunun Başkanı olarak toplantıları yönetmek, Danışma Kurulunun tavsiye kararlarını Yönetim Kuruluna sunmak.
ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim,
araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programları hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulamak.
d) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin çalışmalarını düzenlemek ve düzenli olarak
çalışmalarını sağlamak bu hususta her türlü tedbiri almak, faaliyetleri yürütmek ve denetlemek.
f) Merkezin eğitim, araştırma ve diğer yönetim işlerini yürütmek; araştırma ve proje
çalışma ekipleri kurmak; plan, proje, program ve çalışma raporlarını hazırlamak ve çalışma
programlarının yürütülmesini sağlamak.
g) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek ve işbirliği yaparak amaca ve usule uygun diğer karşılıklı yardımları gerçekleştirmek.
ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
h) Yasaların gerektirdiği diğer görev ve işlevleri yerine getirmektir.
(2) Müdür; Merkezin idari işlerinin ve çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden,
geliştirilmesinden ve sorunların çözülmesinden Yönetim Kurulu ile birlikte Rektöre karşı sorumludur.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Senato tarafından
belirlenen esaslara göre seçilen dört öğretim elemanı ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı
aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır.
Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine,
en geç üç ayda bir toplanır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak, çalışma düzenini tespit etmek,
yönetmelik, plan ve çalışma programlarını görüşüp karara bağlamak.
b) Değişik kurumlarla yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek.

13 Temmuz 2015 – Sayı : 29415

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 15

c) Rapor, proje teklifleri ve benzeri yazışmaları ve Merkezin tüm faaliyetlerini değerlendirmek ve karara bağlamak.
ç) Merkezin düzenlediği etkinliklerin maliyetlerini, ücretlerini ve dağılımını belirlemek.
d) Yıllık faaliyet raporlarını, çalışma programını ve raporlarını hazırlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Müdür ve Müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.
Danışma Kurulu; bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek Üniversite içindeki ve/veya dışındaki
kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Danışma Kurulu en az sekiz, en çok on
beş kişiden oluşturulur. Danışma Kuruluna özel ve kamu sektörlerinden en az üç temsilci seçilir.
Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır.
(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Toplantının
gündemi Müdür tarafından hazırlanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz. Danışma Kurulu
Merkezin çalışmaları konusunda ve yeni çalışma alanları üzerine görüş ve önerilerini bildirir.
(3) Danışma Kurulunun aldığı tavsiye kararları Merkezin faaliyet konularında politika
belirlenmesinde dikkate alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen
veya tamamen Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun
ile Senato kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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TEBLİĞ
Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden:
KAMU DIŞINDA GÖREV ALAN VETERİNER HEKİMLERİN
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; mesleki yetki ve sorumlulukları gereği, yasal düzenlemeler çerçevesinde kamu kurumları dışında görev alacak veteriner hekimlerin, sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi kadrolu olarak çalışan veteriner hekimler hariç, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait işyerlerinde çalışan veteriner hekimleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği
İşlere Dair Kanunun 4, 5, 14, 15, 33 ve 47 nci maddeleri ile 13/9/2006 tarihli ve 26288 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Veteriner Hekimler Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine
İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 113 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Asgari ücret: 9 uncu maddede öngörüldüğü şekilde belirlenen ücreti,
b) İş mevzuatı: Sosyal Güvenlik Kurumunca uygulanan resmi mevzuatın tamamını,
c) İşyeri hekimi: Bu Tebliğ kapsamında yer alan iş yerlerinden birinde görevlendirilmiş
veteriner hekimi,
ç) Konsey: TVHB Merkez Konseyini,
d) Mevzuat: Veteriner hekimin çalıştığı işyerini ilgilendiren yürürlükteki yasal düzenlemeleri,
e) Oda: Veteriner hekimin üyesi olduğu veteriner hekim odasını,
f) Sözleşme: Veteriner hekim ve işverenin birlikte imzaladığı iş sözleşmesini,
g) TVHB: Türk Veteriner Hekimleri Birliğini,
ğ) Yardımcı sağlık personeli: Veteriner sağlık teknisyeni ve teknikerini,
h) Yetkili İdare: Veteriner hekimin görev yaptığı işyerinin faaliyet alanına göre; Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve
Su İşleri Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının merkez veya il ya da ilçe teşkilatlarını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Çalışma Alanları, Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Çalışma alanları
MADDE 5 – (1) İşyeri veteriner hekimlerin çalışma alanları şunlardır:
a) Muayenehane, poliklinik ve hastaneler,
b) Hayvancılık işletmeleri (üretim, damızlık, ıslah, hayvanat bahçeleri),
c) Ev ve süs hayvanı satış yerleri,
ç) Hayvan eğitim ve barınma yerleri,
d) Otel hizmeti veren hayvan bakımevleri,
e) Yetiştirici Birlikleri,
f) Hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, park ve panayırlar,
g) Hayvansal artıkların toplanması ve bertarafı ile ilgili işletmeler,
ğ) Veteriner teşhis, analiz ve üretim laboratuvarları,
h) Deney hayvanı üretici, kullanıcı ve tedarikçileri ile deney hayvanları araştırma laboratuvarları,
ı) Veteriner tıbbi ürünleri üreten, ithal eden, satan ve dağıtan işyerleri,
i) Tıbbi olmayan Veteriner sağlık ürünlerini üreten, ithal eden ve satan işyerleri,
j) Gıda üretim, işleme ve dağıtımı yapan işletmeler,
k) Gıda kontrol laboratuvarları,
l) Yem üretim, işleme ve dağıtımı yapan işletmeler,
m) Haşere ve zararlılarla mücadele yapan işyerleri,
n) Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmeleri,
o) Eksperlik hizmetleri,
ö) Tarımsal danışmanlık hizmetleri.
(2) Değişen şartlar ve ihtiyaçlar nedeniyle ortaya çıkacak yeni çalışma alanlarını Merkez
Konsey belirler.
İşyeri veteriner hekiminin genel görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 6 – (1) Kamu dışı işyerlerinde görev alan veteriner hekimlerin yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Bu Tebliğde belirlenmiş tüm yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken, mesleki
hizmete yönelik mevzuata, bağlı bulunduğu veteriner hekimler odasının almış olduğu kararlara
ve tüm mesleki etik kurallara uymak,
b) Görev yaptığı hizmet alanı ile ilgili yasal düzenlemelere uymak, yetkili idare tarafından yapılan resmi kontrol ve denetimler sırasında görevlilere gereken bilgi ve belgeleri sunmak, resmi kontrol ve denetime yardımcı olmak,
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c) İşyeri ile imzalanan sözleşme kurallarına uymak,
ç) Sözleşmede belirtilen çalışma gün ve saatlerinde, görev alanı dışında mesleki faaliyette bulunmamak,
d) Görev yaptığı alanla ilgili haksız rekabet kurallarına fırsat vermemek,
e) TVHB veya odalar tarafından belirlenen asgari ücret tarifesine uymak,
f) TVHB, Oda ve yetkili idareler tarafından çalıştığı işyerinin faaliyeti ile ilgili düzenlenen ve katılması zorunlu olarak belirlenen eğitim ve kurslara katılmak.
Çalışma alanları ile ilgili görev, yetki ve sorumluluklar
MADDE 7 – (1) İşyeri veteriner hekiminin görev aldığı çalışma alanı ile ilgili yetki ve
sorumlulukları şunlardır:
a) Hayvancılık işletmelerinde görev alan veteriner hekimler, işletmenin çalışma alanına
göre; hayvan sağlığı, yem güvenliği, hayvan refahı, suni tohumlama veya embriyo transferleri,
hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması, hijyen kurallarının uygulanması ve bu
konuda personel eğitimi, ilaç uygulamalarının kayıtları ve takibi gibi konulardan sorumludur.
Veteriner hekim, yukarıda belirtilen konularda ilgili yönetmeliklerin gereğini yerine getirmek
üzere uygulanması gereken prosedürleri bir plan dahilinde belirler ve işletme sahibine yazılı
olarak bildirir ve uygulamaları takip eder. İşletme sahibi ile yapılan sözleşmede belirlenen ve
veteriner hekimin bizzat kendisinin uygulama yapması zorunlu konularda gerekli uygulamaları
yapar.
b) Yetiştirici veya damızlık birlikleri ile kooperatiflerde görev alan veteriner hekimler,
birliğin çalışma alanına giren hayvan türü veya ırkı ile ilgili çalışma amacı doğrultusunda; bu
konuda yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde yetiştirme ve ırk ıslahı çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek, suni tohumlama uygulamalarını yapmak ve/veya sorumluluğunda yaptırmak, kayıtların düzenli tutulması için gerekli düzenleme ve/veya görevlendirme yapmak ve
yapılan sözleşme gereği veteriner hekimin bizzat yapması gerekli uygulamaları yapmakla sorumludur.
c) Gıda işletmelerinde görev alan veteriner hekimler işletmenin çalışma alanına göre;
işletmenin uyması gerekli yönetmelik hükümleri doğrultusunda izlenebilirliği sağlayan kayıtların takibi, iyi hijyen uygulamaları veya tehlike analizi ve krıtik kontrol noktaları/HACCP uygulamaları gibi güvenli gıda üretimini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak ve bu kuralların uygulanmasını takip etmek, resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimin görev aldığı
kanatlı kesimhanelerinde gerektiğinde muayene görevini üstlenmek (bu durumun sözleşmede
belirtilmesi gerekir), resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimin görev aldığı işletmelerde;
işletmeyi ilgili yönetmelikler çerçevesinde kontrol ve denetime hazır bulundurulmasını sağlamak ve denetimlerde belirlenen eksiklikleri işletmeye bildirerek giderilmesi için gerekli tedbirleri aldırmak, personel için gerekli olan eğitimleri yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

13 Temmuz 2015 – Sayı : 29415

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 19

ç) Hayvansal artıkların toplanması ve bertarafı ile ilgili işletmelerde görev alan veteriner
hekimler işletmenin çalışma alanına göre, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işletmede
alınması gerekli tedbirleri belirler, yazılı olarak işletmeye bildirir ve uygulamaları takip eder.
d) Hayvan satış yerlerinde görev alan veteriner hekimler satış yerinin çalışma alanına
göre, ilgili mevzuatta yer alan hijyen, hayvan refahı ve hayvan sağlığı ile ilgili hükümlerin uygulanması ile ilgili çalışmaları yaparak alınması gerekli tedbirleri belirler, işletme sahibine bildirir ve uygulamaları takip eder. Eksiklikleri belirler, giderilmesi için yazılı olarak İşletme sahibine iletir.
e) Laboratuvarlarda görev alan veteriner hekimler, çalıştığı laboratuvarın çalışma alanına göre, veteriner hekim, ilgili mevzuatta belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine
getirir.
f) Veteriner sağlık ürünleri ile ilgili işletmelerde çalışan veteriner hekimler, ilgili mevzuatta üstlendikleri görevin özelliğine göre belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine
getirir.
g) Çeşitli kurum ve kuruluşlar adına eksperlik veya bilirkişilik yapan veteriner hekim
çalışma bölgesindeki veteriner hekimleri odasına kayıtlı olmak ve oda tarafından belirlenen
asgari ücrete uymak zorundadır.
ğ) Yem işletmelerinde görev alan veteriner hekim yemle ilgili yasal düzenlemelerde
yer alan üstlendiği görevle ilgili olarak belirlenen yetki ve sorumlulukları yerine getirir.
h) Haşere ve zararlılarla mücadele işlerinde çalışan veteriner hekim bu konuda yapılan
yasal düzenlemelerde belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir.
ı) Muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerindeki veteriner hekimler, ilgili mevzuatta üstlendiği görevle ilgili olarak belirlenen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde görevini
yürütür.
i) Deneysel ve bilimsel amaçlı kullanılan hayvanların üretim yerlerindeki veteriner hekimler, ilgili mevzuatta alacağı görev konusunda belirlenen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde
görevini yerine getirir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşme, Asgari Ücret ve Çalışma Belgesi Düzenlenmesi
Sözleşme ve çalışma belgesi düzenlenmesi
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında görev alacak veteriner hekimler, işverenle iş
mevzuatına uygun olarak hazırlanmış bir sözleşme imzalamak zorundadır. Bu sözleşmede; çalışma alanları ile ilgili yasal düzenlemelerde yer alan görev ve sorumluluklar, sosyal haklar,
çalışma şartları ve ücret de yer alır.
(2) Oda yönetim kurulu; sözleşmelerin, iş kanunu, ilgili mevzuat, çalışma şartları
ve asgari ücret bakımından uygun olması halinde, veteriner hekim adına çalışma belgesi
düzenler.
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(3) İmzalanmış sözleşmenin bir sureti odaya verilir.
(4) Sözleşmeler, Oda tarafından çalışma izin belgesinin düzenlenmesinden sonra yürürlüğe girer.
(5) Oda yönetim kurulu tarafından, çalışma izin belgesi düzenlenmeden herhangi bir
işyerinde veteriner hekimlik yapılamaz.
Asgari ücret
MADDE 9 – (1) İşyeri veteriner hekiminin aylık asgari ücreti, 6343 sayılı Kanun ve
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği
hükümlerine göre Konseyce belirlenir.
(2) Belirlenen asgari ücret, tam zamanlı çalışan (haftada 45 saat) veteriner hekimler
için geçerlidir. Kısmi süreli çalışmayı gerektiren durumlarda, belirlenen tam zamanlı asgari
ücret baz alınarak çalışma saati üzerinden belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Mesleki denetim
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında görev yapan veteriner hekimlerin mesleki denetimleri odalar tarafından yapılır.
(2) Veteriner hekimlikle ilgili mevzuatlara uymayanlar hakkında gerekli soruşturma
açılır.
(3) Mesleki denetim hizmetleri ile ilgili giderler oda bütçesinden karşılanır.
Yaptırım
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan veteriner hekimler hakkında,
6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği
Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde oda tarafından soruşturma açılarak gerekli disiplin cezası uygulanır. Ayrıca 6343 sayılı Kanunun ilgili maddesi
uyarınca, gerektiğinde ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve veteriner hekim odaları tarafından yürütülür.
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T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
13 Temmuz 2015
PAZARTESİ
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No
: 2014/289 Esas
Karar No
: 2015/50
Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma
suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 12/02/2015 tarihli ilamı ile 13/1
maddesi gereğince 10 AY HAPİS, 375 TL ADLİ PARA, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU
HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,b,d,e), VELAYET HAK. VESAYET VEYA
KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c) cezası ile cezalandırılan Kenan ve Süheyla
oğlu, 08/09/1973 doğumlu, İstanbul, Arnavutköy, Taşoluk mah/köy nüfusuna kayıtlı TARIK
RÖZET tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE’DE ilanen tebliğine,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına
karar verilmiş olup, ilan olunur.
4907

—— • ——



Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No
: 2009/545
Karar No
: 2015/172
Marka Hakkına Tecavüz suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı
21/04/2015 tarihli ilamı ile Beraat eden ve Edirne Adli Emanetin 2009/762 sırasında kayıtlı
emanet eşyaların İl Sağlık Müdürlüğüne teslimine karar verilen sanık ZBIGNIEW JERZY
LOPİNSKI, Zenon ve Sabına oğlu, 1966 Polonya uyruklu ve sanık MAREK BYLER, Henryk ve
Krystyna oğlu, 1964 Polonya uyruklu sanıklar tüm aramalara rağmen bulunamamış karar ve
temyiz dilekçesi tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına
karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.
5010
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
GEMİ HURDA SATIŞI YAPILACAKTIR
İstanbul Teknik Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:
İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’ne ait 5.611 ton MS Akdeniz Eğitim
Gemisi’nin Hurda Yolu İle satılması 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36 ncı maddesi
kapsamında kapalı teklif usulü ile açık artırma suretiyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1 - İdarenin
a) Adresi
: İTÜ Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı Ayazağa Yerleşkesi 34469
Maslak SARIYER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası
: 2122853095 - 2122853974
c) Elektronik posta adresi
: imid@itu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği adresi : İTÜ Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı Ayazağa Yerleşkesi 34469
Maslak SARIYER/İSTANBUL
2 - İhale konusu işin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik
Fakültesi’ne ait 5.611 ton MS Akdeniz
Eğitim Gemisi’nin Hurda Yolu İle
satılması işi.
b) Yapılacağı yer
: İTÜ Tuzla Yerleşkesi
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: İTÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Satın alma Komisyonu Toplantı Odası
Ayazağa/Maslak/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati
: 30.07.2015 Perşembe günü - 10:30
c) Tekliflerin verileceği adres ve tekliflerin
verileceği tarih ve saat
: Teklifler İTÜ Rektörlüğü İdari ve Mali
İşler Daire Başkanlığı Ayazağa Yerleşkesi
34469
Maslak/SARIYER/İSTANBUL
adresine 30.07.2015 Perşembe günü
10:30’a kadar teslim edilecektir.
4 - Muhammen Bedel
: 3.482.108,05.-TL
5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
5.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
5.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
Belgesi;
5.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
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5.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
5.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
5.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5.1.3. 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 37. maddesine göre Teklif Mektubu
verilecektir.
5.1.4. Bu iş için 104.463,24.- TL. süresiz ve limit dahili Geçici Teminat verilecektir.
6 - İhale, muhammen bedelin altında olmamak üzere istekliler tarafından teklif edilecek
en yüksek bedeldir.
7 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
8 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
8.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İTÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü Ayazağa/Maslak/İSTANBUL
adresinden satın alınabilir.
8.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
9 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İTÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Satınalma Şube Müdürlüğü Ayazağa/Maslak/İSTANBUL adresine elden teslim edilecektir.
10 - Alıcılar tekliflerini, Ton başına fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Bu ihalede, işin
tamamı için teklif verilecektir.
6403/1-1

—— • ——
THK BOLU İŞHANI BİNASININ TAMAMI KİRAYA VERİLECEKTİR
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu’na ait Bolu İli, Merkez İlçesi, Tabaklar Mahallesi,
Selim Gündoğan Sokak, 317 ada 108 parsel üzerinde bulunan bodrum+zemin+asma kat+5 normal
kat+çatı katından oluşan binanın tamamının kiralanması ihalesi 10 Ağustos 2015 Pazartesi günü
saat 14.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle THK Bolu Şube Başkanlığında (Karaçayır Mah.
PTT Cad. No: 22/7 Keşçioğlu Apt. BOLU) yapılacaktır.
2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve
saatine kadar THK Bolu Şube Başkanlığına vereceklerdir.
3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel
Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden
veya THK Bolu Şube Başkanlığından temin edebilirler.
4 - İstekliler, geçici teminat bedelini şartnamede belirtilen tutarda ve THK Genel
Başkanlığına ait banka hesabına yatıracaklardır.
5 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı
(0 312) 303 73 78 - 79 -71
THK Bolu Şube Başkanlığı (0 374) 215 10 69
6402/1-1

Sayfa : 98

RESMÎ GAZETE

13 Temmuz 2015 – Sayı : 29415

KAT KARŞILIĞI İKMAL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti müştereken Belediyemize ait Çankaya İlçesi, Kızılırmak Mahallesi,
Karakusunlar Mevkiinde bulunan ve imar planında Kentsel Servis Alanı, Ticaret Alanı ve Konut
kullanım alanlı imarın 27462/2 ve 27465/1 ada/parseller üzerine 2886 sayılı yasanın
36.maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat karşılığı ikmal inşaatı yaptırılacaktır.
1 - Bu işin tahmini keşif bedeli; 21.061.591,00-TL (YirmiBirMilyonAltmışBirBin
BeşYüzDoksanBir TürkLirası) dır.
2 - İhale 23/07/2015 Perşembe günü, saat 14.00’de Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 18
Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi binası içerisindeki Belediye
Encümen Salonunda yapılacaktır.
3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından
(Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 14 Yenimahalle/Ankara adresinde 08.00-17.00 saatleri arasında
görülebilir.
4 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı
ayrı yevmiye numarası alınacaktır.
5 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;
a - Kanuni İkametgahı olması, tebligat için adres göstermesi.
b - Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2015 yılı vizeli)
c - Noter tasdikli İmza sirküleri.
d - Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa).
e - İsteklilerin, son 15 yıl içerisinde sözleşmeye dayalı yapmış oldukları işlerin keşif
bedellerinin toplamı yapılacak işin keşif bedelini % 50’si kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen IV-A Grubu veya Kamu İhale
Kurumunun Yapım İşlerinde üst yapı grupları başlığında, II. grup işlere ait iş bitirme belgesi,
iskan ruhsatında veya iş bitirme belgesinde belirtilmiş olacaktır.)
f - İşin keşif bedelinin % 25’i kadar kullanılmamış nakit kredi, %25’i kadar da banka
referans mektubu verilecektir.
g - Yeni tarihli Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.
h - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge.
ı - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış 631.847,73- TL (AltıYüz
OtuzBirBinSekizYüzKırkYediTürkLirasıYetmişÜçKuruş) Geçici teminat mektubu. (Geçici
teminatlar nakit para ise) Ankara Büyükşehir Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındı
makbuzu verilecektir.
j - İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü.
k - Yer Görme Belgesi
l - İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat
12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı İhale Komisyonu ENCÜMEN Başkanlığına, (Yazı İşleri ve
Kararlar Dairesi Başkanlığı) makbuz karşılığında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek
teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek
gecikmeler kabul edilmez.
m - Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.
6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı
bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde,
İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.
8 - Bu İşin Şartnamesi 500,00.-TL (BeşYüzTürkLirası) bedel karşılığında, ihale tarihinden
en geç 1 gün önce Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Yeni Yerleşimler Şube Müdürlüğünden
temin edilebilecektir.
İlan olunur.
6128/1-1
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KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR
Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız 2015/2016 Yılı Kampanya dönemi Karayolu Pancar Nakliye hizmet alımı işi
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası*
: 2015/80742
1 - İdarenin
a) Adresi
: Yeni Mah. E 80 Karayolu sok. No:114 AZİZİYE/
ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası
: 0 442 631 38 46 / 0 442 631 30 24
c) Elektronik posta adresi (varsa) : erzurumseker@turkseker.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 165.000 Ton Pancar Nakliyesi.
b) Yapılacağı yer
: Ziraat Bölge Şefliklerine bağlı Kantarlardan Erzurum
Şeker Fabrikasına 165.000 Ton Pancar Nakliyesi.
Tahmini Taşınacak
Bölge
Kantar Adı
Pancar (Ton)
Bayburt
Arpalı
1.500
Demirözü
3.200
Konursu
4.300
Çayırlı
Balıklı
17.100
Çayırlı
25.450
Zige
15.800
Hasankale
Altınbaşak
9.000
Avlar
8.400
Köprüköy
500
Yağan
8.200
Horasan
Horasan
750
Mercan
Altunkent
12.200
Gözeler
26.650
Mercan
31.950
TOPLAM
165.000
c) İşin süresi
: 65 (Altmışbeş) takvim günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası
b) Tarihi ve saati
: 23/07/2015 Perşembe Günü Saat: 10:30
4 - İhale şartname de belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve
100,00 ¨ karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler, [23/07/2015], saat [10:30]’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme
servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki
gecikmelerden idare sorumlu tutulmayacaktır.)
7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
11 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun
3.maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.
6400/1-1
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VAGON, MAKİNE, FURGON TEMİZLİĞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR
TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2015/86616
1 - İdarenin
:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa /
İSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14
c) Elektronik Posta Adresi : 0 216 337 82 14
2 - İhale konusu işin
adı ve miktarı
: Halkalı Gar Anahat, Alpullu Gar Vagon, furgon, makine
ve Kapıkule Gar Vagon, furgon temizlik hizmetlerinin, 10
kişi ile 01.08.2015 tarihinden, 31.12.2015 tarihine kadar
yürütülmesi işi
3 - İhalenin nerede hangi tarihte
ve saatte yapılacağı
: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım
Komisyonu Başkanlığı’nda 24.07.2015 tarih ve saat:
14.30’da yapılacaktır.
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat
Haydarpaşa İSTANBUL’a 24.07.2015 tarih ve saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması
şarttır.
6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00 TL 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.
6273/1-1

—— • ——

OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
RİZE
1 - Teşekkülümüze ait Rize 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı
3.240.000.000 adet 435x335x315 mm lik Oluklu Karton Kutu % 20 artar-azalır toleranslı olarak
Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi gereğince açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında
temin edilebilir.
- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığı - RİZE
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28.07.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de
açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5 - İhale alternatif teklife kapalıdır.
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6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az
40 gün olmalıdır.
7 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden en az % 3 geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığında
yapılacaktır.
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi kısmen
veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.
6240/1-1

—— • ——

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR
Denizli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:
MAHALLESİ
: Saruhan
MEVKİİ
: --CİNSİ
: Arsa
PAFTA NO
: M21b25b1d
ADA NO
: 117
PARSEL NO
: 1
YÜZÖLÇÜMÜ
: 4.699,00 m²
HAZİNE PAYI
: Tam
TAHMİNİ BEDELİ : 1.880.000,00.-TL
GEÇİCİ TEMİNATI : 188.000,00.-TL
AÇIKLAMA
: Taşınmaz, imar planında Özel Eğitim Alanı olarak ayrılmıştır.
Hali hazırda boştur.
Yukarıda tapu kaydı bilgileri ile tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazın
27/07/2015 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 11.30’da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale ile Denizli Defterdarlığı Milli Emlak
Müdürlüğü makam odasında toplanacak Komisyon tarafından satışı yapılacaktır. Komisyon
ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Satışı yapılacak taşınmaz malla ilgili şartname ve özel şartlar mesai saatleri içinde Milli
Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.
Hazinece satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl
süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri Katma Değer Vergisinden, bu
işlemler sırasında düzenlenen belgeler de her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.
İhalelere katılabilmek için isteklilerin; nüfus kayıt örneğini veya aslını ibraz etmek
suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2015 yılında alınmış İkametgâh Belgesini, geçici teminatı
yatırdıklarına dair makbuzları veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz)
geçici teminat mektubunu, Tüzel Kişiler ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf
Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye
katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini ihale saatine kadar İhale
Komisyonuna teslim ederek ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir. İstekliler 2886 sayılı
Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar
İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da
gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden, Denizli
İlindeki ihale bilgileri http://www.denizlidefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
İlan olunur.
6186/1-1
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154 KV PS4B-PS5 ENERJİ İLETİM HATTININ 121-218 NUMARALI DİREKLER ARASI
İZOLATÖR DEĞİŞİMİ, HIRDAVAT DEĞİŞİMİ VE DAMPER
MONTAJI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
TEİAŞ 12. Bölge Müdürlüğünden:
GAZİANTEP
154 kV PS4B-PS5 E.İ. Hattının İzolatör Değişimi, Hırdavat Değişimi ve Damper Montajı
İşi, TEİAŞ’ın 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

: 2015/86507

1 - İdarenin
a) Adresi

: Eyüp Sultan Mah. Bahaaddin Nakıpoğlu Cad. No: 61
Fevzi Çakmak PK: 18 27001 Ş. Kamil/GAZİANTEP

b) Telefon ve faks numarası : 0 342 329 28 28 - 0 342 329 08 73
c) Elektronik posta adresi

: 12grup.satinalma@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)

:

2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 154 kV PS4B-PS5 Enerji iletim hattının 121-218 numaralı
direkler arası İzolatör Değişimi, Hırdavat Değişimi ve
Damper Montajı İşi

b) Yapılacağı yer

: Grup Müdürlüğü Sorumluluk sahasındaki E.İ. Hatları

c) İşin süresi

: 20 (yirmi) Gün

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: TEİAŞ 12. Bölge Grup Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

: 23/07/2015 Perşembe Saat:10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri
kapsamında sunmaları gerekir:
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;
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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) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat
mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine
(T. Vakıfbank Gaziantep Merkez Şubesinde bulunan TR 40000 1500 158 0072 859 980 52 nolu
hesaba) yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734
Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan 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;
4.1.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. 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.”
4.1.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler
4.1.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10’undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek
tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde
kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, Bu kriter, mevduat ve kredi
tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.1.4. Bilanço veya eşdeğer belgeler
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
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a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, a ve b bendinde sayılan belgelerden
birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu
takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış
serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin
toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması
üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri
özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince
onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden
hesaplanacak oranlar aranmaz.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki
yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki
yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların
parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.1.5. İş hacmini gösteren belgeler
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen
hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş
faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin % 12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin
gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 8’inden
az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi
sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu
takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanamadığına bakılır.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki
önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması
halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları
sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
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4.1.6. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken
Kriterler:
4.1.6.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden
herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.1.6.2. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:
İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale
konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen % 25 oranından az olmamak
üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır.
4.1.6.3. Bu ihalede, 154-380 kV E.İ.H. İletken Çekimi, Direk demontaj/montaj işleri
benzer iş olarak kabul edilecektir.
5 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
6 - Bu İhalede kısmi teklif verilemez.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 (yüz) Türk Lirası karşılığı
satın alınabilir. “İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla
ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil, 110,00 (yüz on) Türk Lirası doküman
bedelini Grup Müdürlüğümüzün Gaziantep Vakıfbank Merkez Şubesinde bulunan TR 40000
1500 158 0072 859 980 52 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı
satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının
gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks
numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır.
İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale
dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç
ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul
edilecektir.”
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eyüp Sultan Mah. B. Nakıpoğlu Cad. No: 61
27001 Ş. Kamil /GAZİANTEP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim
günüdür.
11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez
12 - Bu ihale dokümanı ve ekleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin
(g) bendine göre ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir.
6308/1-1
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NAT DOĞRULAMA (KANTİTATİF PCR) TEST KİTLERİ SATIN ALINACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:
1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan “Nat Doğrulama (Kantitatif PCR) Test Kitleri” alımı,
idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No:1 06790 Etimesgut/ANKARA”
adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ve 0 (312) 293 62 00 nolu
telefon numarasından ulaşılabilecektir.
5 - Firmalar tekliflerini en geç 06.08.2015 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel
Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş / göndermiş
olmaları gerekmektedir.
6 - İhale zarfları 06.08.2015 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Toplantı Salonunda açılacaktır.
7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
08.07.2015 tarihli ve 29410 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemiz öğretim
üyesi ilanında Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü için ilan edilen Profesör
kadrosunun başvuru koşulu alanının belirtilmesi gerekirken sehven ilan edilmiş olup, aşağıdaki
şekilde düzeltilerek ilgililere duyurulur.
Üniversitemizin aşağıda belirtilen biriminde açık bulunan Profesör kadrosuna 2547 sayılı
Yasanın 26. maddesine göre Tam Zamanlı statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların,
başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine
özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans,
Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, (yurtdışından alınmış olan
diplomaların denkliklerinin alınmış olması ve noter tasdikli olması gerekmektedir.) Bilimsel
yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını
ve eğitim - öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosya hazırlayıp
ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuracak olan adayların; Malzeme
Bilimi Alanında yurtdışında doktora yapmış olmaları ve malzeme bilimi alanında yayınlarının
olması gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin
bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr
adresinde yer almaktadır.
FAKÜLTE
BÖLÜMÜ
KADRO ÜNVANI
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Profesör

ADET
1
6405/1-1
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Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:
Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak Sınavlar Hakkında Genel
Yönetmeliğin EK 6’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile
Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği”
hükümlerine göre 657 Sayılı Kanuna tabi merkezi bütçe kapsamında giriş sınavı yapılmak
suretiyle Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil aşağıda adedi ve derecesi belirtilen Avukat
alınacaktır.
ÜNVANI
Avukat

KADRO DERECE
7

ADET
1

I - GENEL ŞARTLAR:
a) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden en az
altmış (60) asgari puanı almak.
c) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak.
ç) Avukatlık kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle Avukatlık Ruhsatnamesine
sahip olmak.
II - BAŞVURU TARİHLERİ:
İLK BAŞVURU TARİHİ : 13.07.2015
SON BAŞVURU TARİHİ : 27.07.2015
BAŞVURU ŞEKLİ
: Şahsen veya posta ile
- Posta ile yapılan başvurularda belirtilen son başvuru tarihine kadar Rektörlüğümüze
ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
III - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GİRİŞ SINAVINA ALMA:
Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı
alan adaylardan başlanacak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katı kadar bir sıralamaya tabi
tutulacaktır. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adayların
da giriş sınavına çağırılmak üzere Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.
IV - GİRİŞ SINAVI:
Giriş Sınav Tarihi : 02.09.2015
Giriş Sınav Şekli : Yazılı ve Sözlü
Yazılı Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş (70) puan almak gerekir. Yazılı
sınavda en az yetmiş (70) ve üstü puan alan adaylardan başarı sıralamasına göre boş kadronun
dört katı aday sözlü sınavına çağırılacaktır. Sözlü sınavında başarılı sayılabilmek için en az
yetmiş (70) puan almak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınacak başarı notu en
yüksek olan atamaya hak kazanacaktır.
V - SINAV KONULARI:
a) Anayasa Hukuku b) Medeni Hukuk c) Borçlar Hukuku ç) Ticaret Hukuku d) Medeni
Usul Hukuku e) İcra ve İflas Hukuku f) İdari Yargı Hukuku g) Ceza Hukuku ğ) Ceza Usul
Hukuku ı) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku i) 2547 Sayılı Kanun.
VI - BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:
- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış
olanların denklik belgesi onaylı örneği),
- Nüfus Kimlik Fotokopisi,
- Üç adet vesikalık fotoğraf,
- KPSS (B) sonuç belgesi,
- Özgeçmiş,
- Avukatlık kadrosu için Avukatlık Ruhsatnamesinin onaylı örneği,
- Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
Adres: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı/VAN
6411/1-1
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Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda
unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;
a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. ve 25.
maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,
c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin
onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;
1) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine;
özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını
kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,
2) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini
belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları
gerekmektedir.
3) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70
(yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.
4) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve
Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.
5) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya
başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
7) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
8) İLK BAŞVURU TARİHİ: 13.07.2015
SON BAŞVURU TARİHİ: 27.07.2015
Yardımcı Doçentler için
Tarih
Saat
Yer
04.08.2015
10:00
İlgili
Yabancı Dil Sınavı
Birimlerde
BİRİM/BÖLÜM
Doçent
ANABİLİM/ANASANAT
DALI/PROGRAM

Yardımcı
Doçent

AÇIKLAMALAR

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Endodonti

1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmakognozi

1

Farmakoloji

1

Farmasotik Teknoloji

1

Analitik Kimya

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
İlgili alanda doktora yapmış
olmak.
Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
İlgili alanda doktora yapmış
olmak.
Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
İlgili alanda doktora yapmış
olmak.
Alanında Doktora yapmış olmak.
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BİRİM/BÖLÜM
ANABİLİM/ANASANAT

Doçent

Sayfa : 113

Yardımcı
AÇIKLAMALAR
Doçent

DALI/PROGRAM
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Dil Bilimi

1

Orta Çağ Tarihi

1

Metindilbilimi konusunda çalışmış
olmak.
Selçuklu Dönemi ile ilgili çalışmış
olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat
İlmi

1

Kelam

1

Kıraat konusunda çalışmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ
Acil Tıp
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1
1

Çocuk

Hematolojisi

alanında

çalışmış olmak.

ERCİŞ İŞLETME FAKÜLTESİ
İktisadi Gelişme ve Uluslar arası
İktisat

1

İlgili Anabilim Dalında doktora
yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK MİMARLIK
FAKÜLTESİ
Endüstri Mühendisliği

1

Yapı

1

TÜRK MÜZİĞİ DEVLET
KONSERVATUARI
Dalcroze
Türk Halk Oyunları Bölümü

1

ve

orff

öğretim

yaklaşımlarının hareket becerisine
etkisi alanında çalışmış olmak.

Türk Halk Oyunları Bölümü

1

Klarinet eğitimi alanında çalışmış
olmak.

VAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Beslenme ve Diyetetik Bölümü

1

Etnobotanik

alanında

çalışmış

olmak.

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE
OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
Seyahat İşletmeciliği Bölümü

1

VAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Elektronik Teknolojisi Pr.

1

Polimer

Güneş

Hücreleri

konusunda çalışmış olmak.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Cumhuriyet Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
–– Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Erzincan Üniversitesi Temel Bilgiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yıldız Teknik Üniversitesi Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
TEBLİĞ
–– Kamu Dışında Görev Alan Veteriner Hekimlerin Çalışma Usul ve Esaslarına
Dair Tebliğ

1
3
4
8
8
9
10
11

16

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 16/4/2015 Tarihli ve 2013/560 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/4/2015 Tarihli ve 2013/1386 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/4/2015 Tarihli ve 2013/4553 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/4/2015 Tarihli ve 2013/6693 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/4/2015 Tarihli ve 2013/7363 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil)

21
34
40
56
78

95
96
110
118
40 Kr

