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YÖNETMELİKLER

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, millî savunma uzman yardımcılığı ile millî

savunma uzmanlığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş ve yeterlik sınavlarının şeklini

ve uygulamasını, millî savunma uzman yardımcıları ile millî savunma uzmanlarının çalışma

usul ve esasları ile görev, hak ve sorumluluklarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,

b) Birim: Millî Savunma Bakanlığı merkez teşkilatı hizmet birimlerini,

c) Giriş sınavı: Millî savunma uzman yardımcılığı için yapılan yazılı ve sözlü sınavı

veya yalnızca sözlü sınavı,

ç) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

d) Komisyon: Giriş sınavı komisyonunu,

e) KPSS: (A) grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

f) Kurul: Yeterlik sınavı kurulunu,

g) Müsteşar: Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarını,

ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

h) Tez jürisi: Millî savunma uzman yardımcısı tarafından hazırlanan tezi inceleyen ve

değerlendiren jüriyi,

ı) Uzman: Millî savunma uzmanını,

i) Uzman yardımcısı: Millî savunma uzman yardımcısını,
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j) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

k) Yeterlik sınavı: Millî savunma uzmanlığı için yapılan yazılı sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığına Giriş

Giriş sınavı

MADDE 4 – (1) Uzman yardımcıları, mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır. Uzman

yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü veya Bakanlıkça uygun görülmesi halinde yalnızca

sözlü sınavdan oluşur.

(2) Giriş sınavları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından uygun görüle-

cek zamanlar ve öğrenim dallarında yapılır.

(3) Giriş sınavı, giriş sınavı komisyonu tarafından yapılır. Yazılı sınav klasik ve/veya

test usulünde yapılabilir. Bakanlık, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavın bir kısmını ya da ta-

mamını ÖSYM’ye, üniversitelere veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuru-

luşlarına da yaptırabilir. Bu takdirde yazılı sınava ilişkin hususlar, Bakanlık ile ilgili kuruluş

arasında yapılacak protokol ile belirlenir.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 5 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, öğrenim dalları, sınav tarihi ve yeri,

sınavın yapılış şekli, KPSS taban puanı ve türü/türleri, hangi alandan kaç uzman yardımcısının

alınacağı, atama yapılacak kadro sayısı, derecesi, yazılı sınav yapılması hâlinde yazılı sınav

konuları, puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılacağı, ilk ve son başvuru tarihleri, başvuru

yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar, başvuru süresinin bitiminden en az otuz gün önce Resmî

Gazete’de, Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazeteden en az birinde ve

kurumsal internet sitesinde ilan edilir.

Giriş sınavına katılma şartları

MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-

nunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlara ek olarak aşa-

ğıdaki şartlar aranır:

a) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış (A) grubu kadrolar için ya-

pılan KPSS den, giriş sınav duyurusunda belirtilen puan türlerine göre taban puan ve üzeri

puan alarak, ilanda belirlenen sayıda aday arasına girmiş olmak.
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b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurma-

mış olmak.

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî

ve idarî bilimler fakültelerinden veya mühendislik, mimarlık, eczacılık ile fen ve edebiyat fa-

külteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya

yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Giriş sınavını kazanan adaylardan, Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık mevzuatında ön-

görülen nitelikleri taşımaları istenecektir.

İstenilen belgeler

MADDE 7 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Bakanlıktan veya Bakanlığın kurumsal internet sitesinden temin edilebilecek millî

savunma uzman yardımcılığı giriş sınavı başvuru formu.

b) T.C. kimlik numarası beyanı.

c) Yüksek öğrenim diploması ya da çıkış belgesinin aslı veya Bakanlık tarafından onaylı

örneği.

ç) Geçerlilik süresi dolmamış (A) grubu kadrolar için yapılan KPSS sonuç belgesinin

aslı veya Bakanlık tarafından onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı.

d) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi.

e) 2 adet vesikalık fotoğraf.

Başvuru şekli ve yeri

MADDE 8 – (1) Giriş sınavına başvuru, elden, posta yoluyla ilanda belirtilen adrese

veya ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılır. Postadaki gecikmeler ve

ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Giriş sınavına hazırlık çalışmaları ve sınava giriş

MADDE 9 – (1) Giriş sınavı hazırlık çalışmaları, Sivil Memurlar Şubesi Müdürlüğünce

yürütülür. Sivil Memurlar Şubesi Müdürlüğü, başvuru için öngörülen süre içerisinde yapılan

müracaatları inceler.

(2) Atama yapılacak kadro sayısının öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi

durumunda, giriş sınavına çağrılacak aday sayısı da ayrı ayrı hesaplanır. Aranılan nitelikleri

taşıyan adaylardan, ilanda belirtilen KPSS puan türlerinden en yüksek puanı alan adaydan baş-

lamak üzere, öğrenim dallarına göre atama yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının, yazılı

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                 27 Eylül 2013 – Sayı : 28778

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4



sınav yapılması halinde, en fazla yirmi katını geçmemek üzere ilanda belirlenen sayıda aday

sıralamaya tabi tutulur. Bu şekilde belirlenen sayıda aday tutanakla tespit edilir ve giriş sınavına

katılma hakkını elde eder. KPSS puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana

sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılır.

(3) Yalnızca sözlü sınav yapılması halinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı giriş sı-

navı duyurusunda belirtilen atama yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının dört katından

fazla olamaz.

(4) Giriş sınavına katılma hakkını elde eden adayların listesi Bakanlığın kurumsal in-

ternet sitesinde ilan edilir.

(5) Giriş sınavına girme hakkı kazanan adaylara sınava giriş belgesi verilir. Sınav giriş

belgesinde, fotoğraf, kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır. Giriş belgesi olmayan adaylar

sınava katılamaz.

Giriş sınavı komisyonu

MADDE 10 – (1) Yazılı sınavın Bakanlıkça yapılması durumunda yazılı sınav ile sözlü

sınav sorularının hazırlanması veya hazırlattırılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve

itirazların incelenerek karara bağlanması, giriş sınavı komisyonu tarafından yapılır.

(2) Komisyon, Bakan tarafından belirlenecek 5 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Asil üye-

lerin belgelendirebilecekleri bir mazeretlerinin olması nedeniyle Komisyona katılamamaları

hâlinde, yedek üyeler tespit sırasına göre Komisyona katılırlar.

(3) Bakan gerekli görürse Komisyon üyesi olarak yükseköğretim kurumları öğretim

üyelerinden yararlanabilir. Ancak bu şekilde görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez.

(4) Komisyon üye tamsayısıyla toplanır.

(5) Komisyonun sekreterlik hizmetleri Sivil Memurlar Şubesi Müdürlüğünce yürütülür.

(6) Komisyonun Başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci

dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları sı-

navlarda görev alamazlar, bunların yerine yedek üyeler katılır.

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınavın Bakanlıkça yapılması halinde aşağıda belirtilen esaslar

uygulanır.

a) Sınav soruları komisyon tarafından hazırlanır veya hazırlattırılır. Mesleki bilgi soru-

ları, Bakanlığın görev alanı dikkate alınarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen öğrenim dalları

itibarıyla ayrı ayrı düzenlenir ve Komisyon üyelerince imzalanarak mühürlü zarf içinde Ko-

misyon Başkanına teslim edilir.
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b) Yazılı sınavda isim yeri kapanabilir özel cevap kâğıtları kullanılır. Sınavlar, komis-

yonun gözetimi ve denetimi altında yapılır. Komisyon başkanınca yeterli sayıda gözetmen gö-

revlendirilir. Sınav başlamadan önce adayların hüviyetlerinin kontrol edildiği, soru zarfının

sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu hususunda tutanak düzenlenir ve sınav kuralları açıklanarak,

adayların önünde kapalı soru zarfı açılır.

c) Sınav sonunda sınavın başlayışını, akışını, bitimini ve her adayın kullandığı kâğıt

adedini gösteren bir tutanak daha düzenlenir. Toplanan cevap kâğıtları ve tutanaklar zarf içine

konularak kapatılıp mühürlendikten sonra komisyon başkanına verilir.

ç) Yazılı sınavda başarılı olabilmek için sınav sonucunun yüz tam puan üzerinden en

az yetmiş olması şarttır.

d) Komisyon, cevap kâğıtlarını değerlendirerek sınav sonuçlarını sınav gününü takip

eden en geç otuz gün içinde Sivil Memurlar Şube Müdürlüğüne teslim eder. Yazılı sınav so-

nuçları teslim tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Müsteşarın onayı ile liste halinde

Bakanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilir.

e) Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan baş-

lanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday

(son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) sözlü sınava çağrılır.

f) Yazılı sınav sonuçları, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile ilan

tarihinden itibaren on beş gün içinde yapılacak olan sözlü sınavın yeri ve tarihi Bakanlığın ku-

rumsal internet sitesinde ilan edilir ve sınava giren bütün adaylara tebliğ edilmiş sayılır.

g) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilen-

ler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kâğıtları geçersiz sayılır.

ğ) Sınavda düzenlenen tutanaklar salon başkanı ve gözetmenlerce imzalanır.

h) Sınavın klasik veya klasik ve test usulünde beraberce yapılması durumunda cevap

kâğıtlarının değerlendirilmesi her komisyon üyesince ayrı ayrı yapılır. Bu şekilde yapılan sı-

navda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri

puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

(2) Yazılı sınavın 4 üncü maddede belirtilen kurumlara yaptırılması halinde sınava iliş-

kin hususlar, Bakanlık ile ilgili kuruluş arasında yapılacak protokol ile belirlenir.
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Yazılı sınav konuları

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav konuları Bakanlığın görev alanına giren temel konular

ile mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen ve sınav duyurusunda be-

lirtilen mesleki alan bilgisi konularından yapılır.

(2) Sınav sorularının % 80’i mesleki alan bilgisi konularından, % 20’si Bakanlığın görev

alanına ait temel bilgilerden hazırlanır.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Yazılı sınavdan sonra yapılan veya doğrudan yapılan sözlü sınavda

adaylar;

a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Aday-

lar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için

onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında

herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan

ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş

olması şarttır.

Giriş sınavı sonuçları ve sonuçlara itiraz

MADDE 14 – (1) Komisyon; yazılı sınav yapılmış olması halinde, yazılı sınav ile sözlü

sınav notlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle adayların giriş sınavı başarı puanlarını

tespit eder. Sadece sözlü sınav yapılmış olması halinde, KPSS puanı ve sözlü sınav notu top-

lamının aritmetik ortalaması, adayların giriş sınavı başarı puanı olarak kabul edilir.

(2) Giriş sınavı başarı puanı en az yetmiştir.

(3) Sınav sonuçlarına göre giriş sınavı duyurusunda belirtilen KPSS puan türleri için

ayrı ayrı başarı sıralaması yapılarak, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle

öğrenim dallarına göre atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri tutanakla belir-
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lenir ve sözlü sınavın bitimini takip eden beş iş günü içerisinde Müsteşarın onayı ile liste ha-

linde Bakanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, sınav sonucu sözlü sınava giren

tüm adaylara yazılı olarak bildirilir.

(4) Sınav sonuçları açıklanırken, kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının arit-

metik ortalamasının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit

olması hâlinde, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Sadece sözlü sınav ya-

pılması durumunda, kazanan adayların notlarının eşit olması halinde ise KPSS puanı yüksek

olan aday sıralamada üstte yer alır.

(5) Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece ba-

şarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

(6) Sınav sonuçlarının kurumsal internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren yedi iş

günü içinde Bakanlıkta olacak şekilde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar bu sürenin bitiminden

itibaren Komisyon tarafından en fazla on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz so-

nucu adaya yazılı olarak bildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir.

İtiraz süresi içinde verilmeyen dilekçeler dikkate alınmaz.

(7) Giriş sınavı başarı puanları, giriş sınavı duyurusunda belirtilen KPSS puan türleri

ayrı ayrı dikkate alınmak kaydıyla, öğrenim dallarına göre atama yapılacak uzman yardımcısı

kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayın

isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek Bakanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilir.

(8) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar

için müktesep hak teşkil etmez.

(9) Asil listedeki adaylardan çeşitli sebeplerle atanamayanlar, atamaları iptal olanlar

atama olmadığı ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde boşalan kadrolara, Bakanlıkça

gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere yapılacak

müteakip sınava kadar, yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başla-

mak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki

sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Uzman yardımcılığına ataması yapılacaklardan istenilecek belgeler

MADDE 15 – (1) Giriş sınavında başarılı olarak uzman yardımcılığına atanacaklardan

aşağıdaki belgeler istenir.

a) Adli sicil kaydına dair yazılı beyan.
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b) T.C. kimlik numarası beyanı.

c) Erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyan.

ç) 6 adet vesikalık fotoğraf.

d) Bakanlıktan veya Bakanlığın kurumsal internet sitesinden temin edilebilecek üç adet

güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu.

e) Mal beyannamesi.

Uzman yardımcılarının atanması

MADDE 16 – (1) Giriş sınavını kazananların uzman yardımcısı kadrolarına atanmaları

ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.

(2) Sınavı kazananların uzman yardımcılığına atanmaları için atama işlemlerinin ya-

pılmasına ilişkin olarak tebligatta belirtilen süre içinde 15 inci maddede belirtilen belgelerle

beraber yazılı olarak veya şahsen Bakanlığa müracaat etmeleri gerekir.

(3) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir ma-

zereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(4) 15 inci maddede belirtilen belgeleri verilen süre içinde teslim edenlerden haklarında

yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların uzman yardımcılığına ata-

maları yapılır. Söz konusu soruşturma ve araştırma sonucu olumsuz sonuçlananlar için

14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik

Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(5) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulun-

duğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları

yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004

tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, ilgili Cumhu-

riyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi

ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığı Dönemi

Uzman yardımcılığı süresi

MADDE 17 – (1) Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır. Uzman yardımcıları bu

süre içinde 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan

Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile bu Yönetmelikte belirtilen

esaslar dahilinde eğitim ve staja tabi tutulurlar.
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Uzman yardımcılarının eğitimi ve yetiştirilmeleri

MADDE 18 – (1) Uzman yardımcıları için, Eğitim Öğretim Şubesi Müdürlüğünce diğer

birimlerin görüşleri de alınmak suretiyle, 17 nci maddede belirtilen adaylık eğitimi dışında ve

iki yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde ayrıca özel bir çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve

bu plan Müsteşar tarafından onaylanır.

(2) Bu plan;

a) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinil-

mesini,

b) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve

yeteneğin kazandırılmasını,

c) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,

ç) Bakanlığın çalışma alanı ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında konferans, seminer

ve eğitim programlarına katılım yoluyla eğitim tecrübesi kazandırılmasını sağlamaya yönelik

programları,

d) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,

kapsar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Tezi, Uzmanlık Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 19 – (1) Uzman yardımcısı, Bakanlıktaki aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan

hastalık ve refakat izinleri hariç iki yıllık hizmet süresinin tamamlanmasını takip eden bir aylık

süre içinde, hazırlamak istediği teze ilişkin üç farklı konu belirleyerek tez önerisi hazırlar ve

görev yaptığı birimin daire başkanının veya doğrudan müsteşar yardımcılıklarına bağlı olanlar

için müsteşar yardımcısının onayına sunar. Tez önerisinde tezin konusu, çalışmanın amacı,

önemi, yöntemi, varsayımları, bilgi toplama araçları, muhtemel kaynakçası, çalışma planı ve

varsa ekleri hakkında bilgiler verilir. Onay makamınca beş iş günü içinde verilecek onaydan

sonra tez konusu kesinleşmiş olur.

(2) Tez konusunun uygun bulunmaması halinde, uzman yardımcısı en geç on beş gün

içinde onay makamının önerileri doğrultusunda yeni bir tez konusu belirler. Belirlenen tez ko-

nusu aynı usulle onaya sunulur. Tez konusunun ikinci kez uygun görülmemesi halinde onay
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makamı tarafından yeni bir tez konusu belirlenir. Onaylanan veya belirlenen tez konusu, uzman

yardımcısının görev yaptığı birim tarafından uzman yardımcısına tebliğ edilir ve on beş gün

içinde Eğitim Öğretim Şubesi Müdürlüğüne bildirilir.

(3) Tez konusu uygun bulunan uzman yardımcısının, tezinde yeterli ilerlemeyi sağla-

yamaması ve konusunu değiştirmeyi istemesi durumunda, tez konusunun kesinleşmesinden

itibaren üç ay içinde bir defaya mahsus olmak üzere aynı usulle değiştirilebilir. Değiştirilen

yeni tez konusu, uzman yardımcısının görev yaptığı birim tarafından Eğitim Öğretim Şubesi

Müdürlüğüne bildirilir. Tez konusunun değiştirilmesi tezin teslim süresini uzatmaz.

(4) Kanunen kabul edilebilir mazereti olmaksızın belirtilen süreler içinde tez konusunu

belirlemeyenler, başarısız tez vermiş sayılır.

Uzmanlık tezinin hazırlanması

MADDE 20 – (1) Uzmanlık tezi, tez konusunun kesinleşmesini takip eden bir yıl içinde

hazırlanır.

(2) Uzman yardımcısına tez hazırlama sürecinde yardımcı olmak ve tavsiyelerde bu-

lunmak maksadıyla, uzman yardımcısının görevli olduğu birimin daire başkanı veya doğrudan

müsteşar yardımcılıklarına bağlı olanlar için müsteşar yardımcısı ile koordine edilerek, Eğitim

Öğretim Şubesi Müdürlüğü tarafından bir tez danışmanı belirlenir.

(3) Uzmanlar ile Bakanlık teşkilatı veya bağlı kuruluşlarında görev yapan ve daha önce

lisansüstü programlarda akademik çalışma yapmış, tez konusunda uzman kamu görevlileri tez

danışmanı olarak belirlenir. Gerektiğinde üniversite öğretim üyeleri ile kamu kurum ve kuru-

luşlarından da danışman belirlenebilir. Bu şekilde belirlenecek tez danışmanının uzman yar-

dımcısı tarafından önerilmesi halinde, ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

(4) Uzmanlık tezleri, tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara uygun olarak ha-

zırlanır. Türkçe olarak hazırlanacak uzmanlık tezinin, uzman yardımcısının kendi görüş ve de-

ğerlendirmelerini içermesi esastır. Uzmanlık tezi, Bakanlıkça belirlenen şekle uygun olarak

hazırlanır.

Uzmanlık tezinin teslimi

MADDE 21 – (1) Uzman yardımcısı hazırladığı tezini istenilen sayıda çoğaltarak, tez

konusunun kesinleşmesini takip eden bir yıl içinde, görevli bulunduğu birimin daire başkanına

veya doğrudan müsteşar yardımcılıklarına bağlı olanlar için müsteşar yardımcısına teslim eder.

İlgili daire başkanı veya müsteşar yardımcısı, teslim aldığı tezi on gün içinde Eğitim Öğretim

Şubesi Müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür.
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Tez jürisi ve görevleri

MADDE 22 – (1) Uzman yardımcısının uzmanlık tezini değerlendirmek üzere, uzman

yardımcısının görev yaptığı birimin daire başkanı veya müsteşar yardımcısı başkanlığında, tez

danışmanı ile Müsteşar tarafından en az daire başkanı düzeyindeki yöneticiler ile uzmanlar

arasından görevlendirilecek üç asıl ve üç yedek üyeden tez jürisi oluşturulur. Gerek görüldü-

ğünde Müsteşar, en çok iki üyeyi yükseköğrenim kurumları öğretim üyeleri arasından seçebilir.

Asil üyelerin belgelendirebilecekleri bir mazeretlerinin olması nedeniyle katılamamaları ha-

linde, yedek üyeler tespit sırasına göre jüride yer alırlar.

(2) Uzmanlık tezi değerlendirilmek üzere tez jürisine dağıtılır ve incelenmesi için bir

aylık süre verilir.

(3) Tez jürisi, tezi değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile

karar verir.

(4) Tez jürisinin sekreterlik hizmetleri Eğitim Öğretim Şubesi Müdürlüğünce yürütülür.

(5) Tez jürisi başkanı ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci

dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları tez

savunmalarında görev alamazlar, bunların yerine yedek üyeler katılır.

Uzmanlık tezinin tez jürisi tarafından değerlendirilmesi ve sonuçları

MADDE 23 – (1) Uzman yardımcısı, Eğitim Öğretim Şubesi Müdürlüğünce tespit edi-

lecek değerlendirme gününde tezini sözlü olarak savunur ve tez jürisi üyelerinin sorularını ce-

vaplandırır.

(2) Savunma sonunda tez başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarısız kabul

edilen tezler için gerekçe gösterilir. Tezin oy çokluğu ile başarılı bulunması durumunda da

olumsuz oy kullanan jüri üyeleri gerekçelerini yazılı olarak belirtirler.

(3) Jüri tarafından tezi ve savunması başarılı bulunduğu halde tezde düzeltmeler yapıl-

masının gerektiğinin belirlenmesi halinde, uzman yardımcısı tezinde yapılması istenilen dü-

zeltmeleri en geç bir ay içerisinde tamamlayarak, tezini Eğitim Öğretim Şubesi Müdürlüğüne

teslim etmek zorundadır.

(4) Süresi içinde tezlerini jüri önünde sunmayan veya tezleri başarısız bulunanlara tez-

lerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

Bu süre içerisinde teslim edilen tez, jüri üyeleri tarafından bir aylık süre içerisinde değerlen-

dirilir.
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(5) Tezin kabul edilmesinden sonra tezin izlenmesi ve tezden faydalanılması maksadıyla

bir veri tabanı oluşturularak tezlerin veri tabanına kaydedilmesi sağlanır.

(6) Tezi başarılı bulunan uzman yardımcısı, sonucun ilanından itibaren üç ay içerisinde

yeterlik sınavına girer.

Uzmanlık yeterlik sınavına girme koşulları

MADDE 24 – (1) Uzmanlık yeterlik sınavına girebilmek için;

a) Uzman yardımcısı kadrosunda, adaylıkta geçen süreler dahil en az üç yıl çalışmış

olmak,

b) Hazırladıkları uzmanlık tezinin tez jürisi tarafından başarılı kabul edilmesi,

şarttır.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde yer alan süreye aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan

hastalık ve refakat izinleri dahil değildir.

Yeterlik sınavı kurulu

MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavı kurulu; Müsteşar İdari Yardımcısının başkanlığında,

Personel Dairesi Başkanı, uzman yardımcısının görev yaptığı birimin daire başkanı veya doğ-

rudan müsteşar yardımcılıklarına bağlı olanlar için müsteşar yardımcısı ile Müsteşar tarafından

en az daire başkanı düzeyindeki yöneticiler ile uzmanlar arasından görevlendirilecek iki asıl

üyeden oluşur. Ayrıca, Müsteşar tarafından üç yedek üye tespit edilir. Asil üyelerin belgelen-

direbilecekleri bir mazeretlerinin olması nedeniyle Kurula katılamamaları halinde, yedek üyeler

tespit sırasına göre Kurula katılırlar.

(2) Kurul, üye tamsayısı ile toplanır.

(3) Kurulun sekreterlik hizmetleri Eğitim Öğretim Şubesi Müdürlüğü tarafından yerine

getirilir.

(4) Kurulun başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci de-

receye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları sı-

navlarda görev alamazlar, bunların yerine yedek üyeler katılır.

Yeterlik sınavı

MADDE 26 – (1) Yeterlik sınav konuları en az altı ay önceden uzman yardımcılarına

duyurulur. Yeterlik sınav tarihi ise en az bir ay önceden uzman yardımcılarına yazılı olarak bil-

dirilir. Uzmanlık yeterlik sınavı yalnızca yazılı sınavdan oluşur.
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(2) Yeterlik sınavıyla, uzman yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren mev-

zuat ve uygulamaları ile mesleğin gerektirdiği bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıkları öl-

çülür.

(3) Sınav soruları yeterlik sınavı kurulunca hazırlanır ve üyelerce imzalanarak mühürlü

zarf içinde Kurul başkanına teslim edilir.

(4) Sınav soruları; yeterlik sınavı kurulu başkanının görevlendireceği, sınava girecek

uzman yardımcısının kadro görev yeri ile ilgili konularda ihtisas sahibi olan personele de ha-

zırlattırılabilir. Bu şekilde yapılacak görevlendirmelerde gizlilik prensibi esas alınır. Sorular,

hazırlayan personel tarafından imzalanarak kapalı zarflar içinde kurul başkanına teslim edilir.

(5) Sınav klasik ve/veya test usulünde yapılabilir. Bu husus uzman yardımcılarına ye-

terlik sınavı için yapılacak çağrıda ayrıca bildirilir.

(6) Sınavda isim yeri kapanabilir özel cevap kağıtları kullanılır. Kurul Başkanınca ye-

terli sayıda gözetmen görevlendirilir. Sınav başlamadan önce sınava katılanların kimliklerinin

kontrol edildiği, soru zarfının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu hususunda tutanak düzenlenir

ve sınav kuralları açıklanarak soru zarfı sınava katılanların huzurunda açılır.

(7) Sınav sonunda sınavın başlayışını, akışını, bitişini ve her adayın kullandığı cevap

kağıdı adedini gösteren bir tutanak daha düzenlenir. Toplanan cevap kağıtları ve tutanaklar zarf

içine konularak kapatılıp mühürlendikten sonra Kurul Başkanına teslim edilir. Sınav sonuçları,

en geç sınav gününü takip eden yirmi gün içinde açıklanır.

(8) Sınavda başarılı olabilmek için sınav sonucunun yüz tam puan üzerinden en az yet-

miş olması şarttır.

(9) Sınavın klasik veya klasik ve test usulünde beraberce yapılması durumunda cevap

kâğıtlarının değerlendirilmesi her Kurul üyesince ayrı ayrı yapılır. Bu şekilde yapılan sınavda

başarılı sayılmak için, Kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların

aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Yeterlik sınavı sonuçları ve sonuçlara itiraz

MADDE 27 – (1) Sınav sonunda, sınav kurulu her üyenin verdiği notu ayrı ayrı gös-

teren bir çizelge ve sınav tutanağı tanzim ederek sınavın bitimini takip eden beş iş günü içinde

Eğitim Öğretim Şubesi Müdürlüğüne bildirir. Geçerli bir mazereti bulunmaksızın sınava gir-

meyenler başarısız kabul edilir.
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(2) Sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren yazılı olarak yedi iş günü içinde

itiraz edilebilir. İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren Kurul tarafından en fazla on iş günü

içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu uzman yardımcısına yazılı olarak bildirilir.

İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar

dikkate alınmaz.

Ek sınav hakkı

MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak ka-

zandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara bir yıl içinde ikinci

kez sınav hakkı verilir.

Uzmanlığa atanma

MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan ve uzman yardımcılığı döneminde

alınmış olmak kaydıyla YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara

denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından

itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartını yerine getiren uzman yardımcısının, uzman ola-

rak boş kadro durumuna göre öncelikle görev yaptığı hizmet birimine ataması yapılır.

Uzman yardımcısı unvanının kaybı

MADDE 30 – (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazır-

ladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, 28 inci maddeye göre ek sınav hakkı tanınanlardan ba-

şarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği

şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına

uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Sorumluluk ve Eğitimleri

Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları

MADDE 31 – (1) Uzmanlar istihdam edildiği birimin görev alanına giren konularda

aşağıdaki görevleri yaparlar:

a) Mevzuatla Bakanlığa verilmiş olan görevleri yürütmek ve Bakanlık tarafından yü-

rütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmak.
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b) Bakanlığın görev alanına giren mevzuat değişikliklerini takip etmek, mevzuatın ge-

liştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve mevzuatın uygulamada aksayan yönlerine ilişkin

görüş ve önerilerini bildirmek, mevzuata ilişkin taslakların hazırlanmasına, görüşülmesine kat-

kıda bulunmak.

c) Bakanlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve inceleme yapmak, proje üretmek

ve geliştirmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen toplantıları ve çalışmaları takip etmek, kurum

içi ve kurumlar arası toplantı ve çalışmalara katılmak.

d) Mesleki konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmeleri ve yayınları izlemek, ge-

rekli dokümanları toplamak ve bu konularda gerekli görülen çalışmaları ve incelemeleri yapmak.

e) Uzman yardımcılarının bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

f) Görev tanım formunda belirtilen görevler ile amirleri tarafından verilecek benzer ni-

telikteki görevleri yerine getirmek.

(2) Uzman yardımcıları, istihdam edildiği birimin görev alanına giren konularda aşa-

ğıdaki görevleri yaparlar.

a) Görevlendirildikleri birimin işlerine katkıda bulunmak.

b) Mesleki konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmeleri ve yayınları izlemek.

c) Uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli ön hazır-

lıklar ile gerektiğinde tek başına araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak.

ç) Uzmanlar ile birlikte kurum içi ve kurumlar arası toplantılar ile inceleme program-

larına katılmak.

d) Görev tanım formunda belirtilen görevler ile amirleri tarafından verilecek benzer ni-

telikteki görevleri yerine getirmek.

(3) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, verilen görevlerin mevzuat hükümleri çerçeve-

sinde yerine getirilmesinden dolayı, amirlerine ve Bakanlığa karşı sorumludur.

Hizmet içi ve yabancı dil eğitimi

MADDE 32 – (1) Bakanlık, uzman ve uzman yardımcıları için uygun bulacağı zaman-

larda ilgili birim amirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan hizmet içi eğitim programları dü-

zenleyebilir.

(2) Uzman ve uzman yardımcıları Bakanlıkça uygun görülen kurum dışı kurs ve serti-

fika programı niteliğindeki eğitimlerden ve Bakanlık tarafından hazırlanan bir program dahi-

linde yabancı dil eğitiminden yararlandırılabilirler.
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Yurt dışı eğitim

MADDE 33 – (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nunu ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ye-

tiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hü-

kümleri çerçevesinde, staj veya araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak veya

yurt dışındaki üniversitelerden kabul belgesi almaları şartıyla lisansüstü öğrenim görmek üzere

yurt dışına gönderilebilirler.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 34 – (1) Giriş sınavı neticesinde sınavı kazanıp uzman yardımcısı kadrolarına

atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında saklanır. Başarısız olanlar ile başarılı ol-

duğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların başvuru belgeleri giriş sınavı sonuçlarının

ilanını izleyen iki ay içinde talepleri halinde elden iade edilir, sınav belgeleri ise dava açma

süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar saklanır.

(2) Uzman yardımcısının tezi hakkında tez jürisinin değerlendirme sonucu ile yeterlik

sınavı sonucundaki belgeleri özlük dosyalarında saklanır.

(3) Giriş sınav komisyonu ve yeterlik sınavı kurulu tarafından düzenlenen ve sınava

girenlerin aldıkları notları gösteren listeler ile tutanaklar, dava açma süresinden az olmamak

kaydıyla bir sonraki sınava kadar saklanır.

Uzmanlığa yeniden atanma

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre millî savunma uzmanı unvanını

kazandıktan sonra bu unvanındaki görevinden çeşitli sebeplerle ayrılıp da yeniden atanmak is-

teyenler, boş kadro olması ve Bakanlığın ihtiyacı bulunması şartıyla millî savunma uzmanlığına

atanabilirler.

Yürürlük

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL 
SİCİL VE BAŞARI DEĞERLEMESİ RAPORU VERMEYE YETKİLİ AMİRLER 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/6/2005 tarihli ve 25838 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Maden
İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu Vermeye
Yetkili Amirler Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Sözleşmeli Personel Merkez Teşkilatı Sicil Amirleri Cetveli ile Ek-2 Eti Maden İşletmeleri
Genel Müdürlüğü Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri
Cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.
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28/9/2013                   KILIÇ 
Orta sayfa 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

27 Eylül 2013 

CUMA 
Sayı : 28778 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 40. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2011/813 

Karar No : 2012/260 

Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan 

Mahkememizin 2011/813 Esas 2012/260 karar numaralı ve 26/04/2012 tarihli ilamı ile TCK.nun 

142/1-b, 35/2, 62 maddesi gereğince 5 ay hapis cezası ile cezalandırılıp CMK.nun 231 maddesi 

gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verilen Romanı ve Mağulı oğlu, 1973 

Samtredıa doğumlu, LEVAN KHUTCHUA'nın tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkeme 

kararımız tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, 

İlan olunur. 8053 

————— 
Esas No : 2011/813 

Karar No : 2012/260 

Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan 

Mahkememizin 2011/813 Esas 2012/260 karar numaralı ve 26/04/2012 tarihli ilamı ile TCK.nun 

142/1-b, 35/2, 62 maddesi gereğince 5 ay hapis cezası ile cezalandırılıp CMK.nun 231 maddesi 

gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verilen Ilıa ve Nana oğlu, 1983 

Kutaısı doğumlu, GIORGI KHUNDADZE'nın tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkeme 

kararımız tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı kanunun 28,29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, 

İlan olunur. 8055 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ÇELİK BANT ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamızın fırınlarında kullanılmak üzere 30 Metre çelik bant, teklif alma usulüyle 

alınacaktır. 

2 - Numunesi Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü Satın Alma Şefliğinde 

görülebilir. 

3 - Tekliflerin en geç 10.10.2013 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 - 74 8014/1-1 

————— 
MARGARİN ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 Kg. margarin teklif alma yoluyla 

alınacaktır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü Satın Alma 

Şefliğinden temin edilebilir.  

3 - Teklifler en geç 10.10.2013 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 - 74 8015/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 228,00 TL ile en çok 171.345,00 TL arasında değişen; 

02.10.2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 23,00 TL, en çok 

17.135,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen oto parçası, çam fıstığı tohumu, giyim 

eşyası, kimyasal ürün, balık bulucu ve muhtelif eşyalar vb. 35 grup eşya açık artırma suretiyle, 

Sevgi Mahallesi 905 Sk. No: 1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 03.10.2013 tarihinde 

saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı 

bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (232) (274 28 52) numaralı telefondan 

ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 

İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 8064/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MOBİLYA SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Sayıştay Başkanlığı ihtiyacını karşılamak amacıyla; 

- 25 kalem muhtelif cins ve miktardaki mobilya, 

ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve çizimlerine uygun olarak, 

Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. İhaleye teklif verecek olan firmaların, 

şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

c) Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin 

ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. 

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

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

birlikte kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler 

ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 07.10.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine 

uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar 

verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilememesi 

halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte serbesttir. 8091/1-1 
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25 ADET YOĞUN BAKIM VENTİLATÖRÜ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ihtiyacı  

25 Adet Yoğun Bakım Ventilatörü, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar 

dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya 

Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 08/10/2013 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu 

Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine 

uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar 

verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi 

halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir. 

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

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 8092/1-1 
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70 ADET YOĞUN BAKIM VENTİLATÖRÜ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekimliği ihtiyacı 70 adet 

Yoğun Bakım Ventilatör, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan 

teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya 

Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 11.10.2013 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu 

Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dökümanların, teknik şartnamesine 

uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar 

verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi 

halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir. 

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

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 8093/1-1 
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İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜ STOK) MALZEMELER İLE EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

DOLDURMUŞ ARAÇ VE VİNÇLER PİYASAYA SATILACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Ambarlı Fuel - Oil Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı, Afşin Elbistan A Termik 

Santralı, ve Demirköprü HES İşletme Müdürlüklerinde bulunan ekonomik ömrünü doldurmuş 

araç, mobil vinç ile muhtelif ihtiyaç fazlası (ölü stok) malzemeler, kapalı zarf teklif alma usulü ile 

satışları yapılacaktır. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi Dairesi 

Başkanlığı Türk Ocağı Caddesi Nasuh Akar Mahallesi 

2/13 Çankaya/ANKARA Kat: 13 Oda No: 15 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0312 212 69 00 / 2312     Fax : 0312 212 78 54 

2 - İhale konusu satışın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : A) Ambarlı Fuel - Oil Doğal Gaz Kombine Çevrim 

Santralı İşletme Müdürlüğünde 2 adet buhar türbini 

generatörü (Stator ve rotoru ile birlikte) 12301 kg 

generatör sargısı (bakır lama) satılacaktır. 

  B) Afşin Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğünde 2 adet 1977 ve 1978 model Bantam 

marka mobil vinç, 1 adet 1977 model Amerikan marka 

mobil vinç, 1 adet 1977 model Loraın marka mobil vinç 

ile 1 adet 1991 model Toyoto marka otomobil steyşin , 

1 adet 1986 model Renault marka otomobil steyşin 

satılacaktır. 

  C) Demirköprü HES İşletme Müdürlüğünde 17.000 Kg. 

stator sargılar (bakır) satılacaktır. 

b) Teslim alınacakları yerler : İlgili İşletme Müdürlükleri 

3 - İhalenin yapılacağı yerler, 

     tarih ve açılış saatleri : A) Ambarlı Fuel-Oil Doğal Gaz Kombine Çevrim 

Santralı İşletme Müdürlüğünde 24/10/2013 tarih, Saat 

14.00'de 

  B) Afşin - Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğünde 31 /10/2013 tarih, saat 14.00'de 

  C) Demirköprü HES İşletme Müdürlüğünde 07/11/2013 

tarih, saat 14.00'de, 

4 - İhale dokümanlarının: 

a) Dosya No.ları : A) STŞ M3 2013   B) STŞ Mİ 8   C) STŞ M 4 2013, 

b) Görülebileceği ve 

   Satın Alınabileceği Yerler : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi Dairesi 

Başkanlığı Türk Ocağı Caddesi Nasuh Akar Mahallesi 

2/13 Çankaya/ANKARA Tel: 0 312 212 69 00/23 12 

  A) Ambarlı Fuel - Oil Doğal Gaz Kombine Çevrim 

Santralı İşletme Müdürlüğü Avcılar/İSTANBUL       

Tel: 0 212 875 91 00 

  B) Afşin - Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin / KAHRAMANMARAŞ 

  Tel: 0 344 524 22 04 

  C) Demirköprü HES İşletme Müdürlüğü Salihli / 

MANİSA Tel: 0 236 732 20 19 
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- Adreslerinde görülebilir ve istenildiği takdirde A da kayıtlı ihale dokümanı 200,-TL  

B'de kayıtlı ihale dokümanı 100,-TL C'de kayıtlı ihale dokümanı ise 50,-TL karşılığında 

Başkanlığımızdan veya ilgili Müdürlüklerden alınabilir. İhaleye teklif verecek İsteklilerin ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Son teklif verme saati: Teklifler, yukarıda belirtilen ihale tarihlerinde saat 12:00'ye 

kadar A, B ve C de kayıtlı ihale için ilgili İşletme Müdürlükleri muhaberat servislerine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeden 

EÜAŞ sorumlu değildir. 

6 - Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü opsiyonlu olacaktır. 

7 - Bu ihale EÜAŞ'ın "Malzeme - Taşıt - İş Makinaları Değerlendirme ve Satış 

Yönetmeliği" doğrultusunda yapılacaktır. 

8 - Şartnamelere Kuruluşumuz Web Sitesinden ulaşılabilir. 7991/1-1 

—— • —— 
14.000 TON PAKETLİ ÇAYIN TAHMİL-TAHLİYE HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Samsun Pazarlama Bölge Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüzce 2013-2014 yılları döneminde 1 (bir) yıl süreyle 14.000 ton Paketli 

Çayın (% 20 artar veya azalır opsiyonlu) Tahmil-Tahliye Hizmeti Alımı, 30/12/2010 tarih ve 

27801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliği hükümleri gereği Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.  

1 - İdarenin  

a) Adresi : Kirazlık Mah. Sahil 1 Sokak No:31  55330 Kutlukent/Takkeköy/ 

SAMSUN 

b) Telefon ve Faks No : 0-362-266 88 00 (2 Hat) / 0-362-266 88 09 

2 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Çaykur Pazarlama Bölge Müdürlüğü - SAMSUN 

b) Tarihi ve Saati : 07/10/2013 günü saat 11:00’de teklifler açılacaktır. 

3 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler İhale dosyasında mevcut olup, İhale 

dokümanı Çaykur Pazarlama Bölge Müdürlüğü-SAMSUN adresinde görülebilir ve KDV dahil 

30,00 (otuz) TL karşılığında temin edilebilir. Tekliflerin ve teminatın 07/10/2013 günü saat 

11:00’a kadar Çaykur Samsun Pazarlama Bölge Müdürlüğü’ne verilmesi gerekmektedir. 

4 - Yüklenici firma son 5 (beş) yılda ihale bedelinin %70’i kadar Kamu ve özel sektörden 

alacağı tahmil-tahliye, çay nakliyesi, kargo taşımacılığı ve lojistik destek ve/ veya benzeri işlerle 

ilgili iş bitirme belgesi verecektir. 

5 - Teklifler, şartnamede belirtilen son teklif verme tarihinden itibaren 40 (kırk) gün süre 

ile opsiyonlu olacak ve teklif sahibi bu müddet zarfında her ne surette olursa olsun teklifine bağlı 

kalmak zorundadır 

6 - Geçici teminat miktarı, tahmin edilen bedelin, tahmin edilen bedel yoksa, KDV hariç 

firma teklif tutarının % 3’üdür. 

7 - İhale üzerinde kalan firmadan sözleşme imzalanmadan önce KDV hariç firmaya kalan 

mal tutarı üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. 

8 - Bu ihale sebebiyle doğacak her türlü noter harcı, vergi, resim, ilan giderleri, karar pulu 

ve bunlara benzer masraflarla yeni ihdas edilecek tüm vergiler firmaya aittir. KDV 

Teşekkülümüzce firmaya ödenecektir. 

9 - İhale sonucu ihaleyi alan firma 6 (altı) adet işçi personeli 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ve Çay 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mevzuatları kapsamında sigortalı olarak çalıştıracak olup, bu işçiler 

Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işçiler arasından seçilecektir. 

10 - İhalemiz kısmi teklif ve alternatif teklife açık değildir. 

11 - Kuruluşumuz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp kuruluşumuz ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 8006/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 1. Grup 

Sulama İşçilikleri hizmeti satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve ilgili 

İşletme Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret 

Daire Başkanlığı’ndan 200,00 TL karşılığında temin edebilirler. 

İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden 

az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Kesin teminat ihale tutarının % 6’sı oranında 

olacaktır. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 09.10.2013 Çarşamba günü saat 10:30’a 

kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde 

yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

ADRES: 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA  

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax: (0.312) 425 59 55 8024/1-1 

—— • —— 
2 ADET YALITIMLI YAĞ TANKI SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/133047 

İdarenin 

a) Adresi : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -

Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı 

No: 5 / 03040 -AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 57 05 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr.  

  (afyonbet.trv.komisyonu@hotmail.com) 

1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası 

Müdürlüğüne 2 Adet Yalıtımlı Yağ Tankı (Teknik şartnameye göre) satın alınacaktır. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 09/10/2013 günü saat 14:30'a kadar verilmiş veya 

gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe 

Müdürlüğü-AFYONKARAHİSAR - İhale Dokümanı Bedelinin Yatırılacağı Banka ve İBAN 

Hesap Numarası: AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ-TR230001500158007282440204 

5 - KDV dahil 150,00 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. 7953/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Karabük Belediye Başkanlığından: 

İLİ : KARABÜK 

İLÇESİ : MERKEZ 

MAHALLESİ : YENİŞEHİR (PTT YANI KÜTÜPHANE BİNASI) 

ADA PERSEL : 68-47 

YÜZ ÖLÇÜMÜ : 1226.90 M2 

 

SIRA 

NO 

ARSA 

PAYI 
KAT NO 

BÖLÜM 

NO 

BRÜT 

M2 
NEVİ 

SATIŞ 

BEDELİ 
TEMİNATI 

İHALE 

SAATİ 

1 114/1226 ZEMİN 1 383.16 İŞYERİ 1.670.000TL. 50.100 TL. 15:00 

3   17/1226 ZEMİN 3   57.05 İŞYERİ 295.000TL.   8.850 TL. 15:15 

4 112/1226 ZEMİN 4 376.12 İŞYERİ 1.655.000TL. 49.650 TL. 15:30 

5   81/1226 BİRİNCİ 5 271.07 İŞYERİ 950.000TL. 28.500 TL. 15:45 

 

1 - Yukarıda tapu kaydı ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazların satışı 2886 sayılı 

yasanın 35/a. maddesine göre kapalı teklif usulü ihale ile 10 Ekim 2013 Perşembe günü 

yapılacaktır. 

2 - İhale Bayır Mahalle Kemal Güneş Caddesi No: 139 Karabük adresinde Belediye 

Encümen Odasında yapılacaktır. 

3 - Satış bedelleri KDV hariç olup istekli tarafından ayrıca vergi dairesine mevzuattaki 

katma değer vergisine göre ödenecektir. 

4 - İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENECEK BELGELER 

1 - Türkiye de tebligat için adres göstermek. 

2 - Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat olarak kabul edilen diğer değerleri 

vermek. 

3 - Şartname alındığına dair belge 

4 - Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden) 

5 - Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) 

6 - Gerçek kişiler kayıtlı ise ilgili oda veya meslek odası belgesi 2013 yılı içerisinde 

alınmış 

7 - İmza beyannamesi, vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi 

noterden 

8 - Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu 

ticaret sanayi veya ilgili meslek odasından 2013 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 

olduğunu gösterir belge 

9 - Tüzel kişiliğin imza sirküleri vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza 

beyannamesi noterden 

10 - Ortak girişimlerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 

5 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

6 - İhale ile ilgili şartname 50,00 TL olup, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 

temin edilebilir. 

iş bu ihale ilanı 6 (Altı) maddeden ibaret olup, her türlü anlaşmazlıkların çözüm yeri 

Karabük Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. 

Bilgi edinmek için www.karabuk.bel.tr. İlanlar bölümü web sitemizden görülebilir. 

İlan olunur. 8038/1-1 
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CNC DERİN DELİK DELME TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No: 2013/135449 

1 - İdarenin; 

a) Adresi: MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 06330 

Tandoğan/ANKARA 

b) Telefon – faks numarası: 0312 296 12 23 – 0312 296 16 93 

c) Web Sayfası: www.mkek.gov.tr 

2 - İhale konusu işin; 

a) Niteliği, türü: Mal Alımı 

b) Miktarı: 1 (bir) adet 

c) Malların teslim edileceği yer: 

c.1) Yabancı istekliler için: Mallar INCOTERMS 2010’a (yayın no 715) göre FOB veya 

FCA (teslim yeri teklifte belirtilecektir) olarak teslim edilecektir. 

c.2) Yerli istekliler için: Mallar MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü, 

KIRIKKALE adresinde teslim edilecektir. 

d) Teslim süresi: Sözleşme’nin yürürlük tarihinden itibaren CNC Derin Delik Delme 

Tezgahı’nın teslimatının gerçekleştirileceği ana kadar geçen süredir. 

3 - İhalenin; 

a) Yapılacağı yer: MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 716 

no.lu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati: 11/12/2013, 10.30 

4 - İhale dokümanının bedeli, satın alınacağı ve görüleceği adres; 

a) İhale dokümanının satış bedeli (Katma Değer Vergisi dahil) : 1.000-TL (bin Türk 

Lirası) 

b) İhale dokümanı, dokümanın bedeli, MKE Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi 

Başkanlığı B Blok 2 nci kat Merkez Muhasebe Müdürlüğüne yatırılıp buradan alınan makbuzun 

ibrazı ile MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı 7 nci kat 719 No.lu 

odadan alınacaktır. 

c) İhale dokümanı, “MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 7. kat 

oda no: 719” adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak İdare’ye teklif vermek isteyenlerin alım 

organınca onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

5 - Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati; 

a) Tekliflerin sunulacağı yer: MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi 

Başkanlığı, Haberleşme Servisi, 7. Kat, 718 No.lu Oda. 

b) Tarih ve saati: 11/12/2013, 10.30 

6 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri; 

İstekli; 

6.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik 

posta adresini, 

6.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesini, 

6.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini, 

6.4. İdari Şartname’nin 10.1 ve 10.2 nci maddelerinde belirtilen durumlarda olmadığına 

dair belge ve İdari Şartname’nin 10.3, 10.4, 10.5 ve 10.7 maddelerinde belirtilen durumlarda 

olmadığına dair yazılı beyanını, 
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6.5. Teklif mektubunu (şekli ve içeriği İdari Şartname’nin 21 inci maddesinde belirtilen 

proforma fatura), 

6.6. Şahıs şirketi ise şirket ortaklarını, sermaye şirketi ise sermayesinin yarısından 

fazlasına sahip olan ortakları, başka bir şahıs şirketinde ortak olması durumunda bu şirketi, 

sermaye şirketinde ortak olması durumunda ise sermaye şirketinin yarısından fazlasına sahip olma 

durumunu gösteren beyanını, 

6.7. Yabancı ise, teklif edeceği CNC Derin Delik Delme Tezgahı’nın imalatçısı olduğunu 

belgeleyen ve yerleşik olduğu ülkenin Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca veya yerleşik olduğu 

ülkenin mevzuatına uygun yetkili kurumunca tasdik edilmiş İmalatçılık Belgesini (Ek-A), 

6.8. Yabancı ise, üretim takımlarını tedarik edeceği firmanın BTA Sistem takım üreticisi 

olduğunu belgeleyen ve takım üreticisinin yerleşik olduğu ülkenin Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasınca veya yerleşik olduğu ülkenin mevzuatına uygun yetkili kurumunca tasdik edilmiş 

İmalatçılık Belgesini (Ek-B), 

6.9. Yerli ise, CNC Derin Delik Delme Tezgahı’nın yerli malı olduğunu belgeleyen, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı sanayi ürününün üretildiği yerin Sanayi Odası veya 

Sanayi ve Ticaret Odası tarafından tasdik edilmiş Yerli Malı Belgesi’nin (Ek-A) aslı veya noter 

tasdikli suretini, 

6.10. Yerli ise, üretim takımlarını tedarik edeceği firmanın BTA Sistem takım üreticisi 

olduğunu gösteren, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı sanayi ürününün üretildiği yerin 

Sanayi Odası veya Sanayi ve Ticaret Odası tarafından tasdik edilmiş, Yerli Malı Belgesinin (Ek-

B) aslı veya noter tasdikli suretini, 

6.11. AQAP-2000 serisi veya TÜRKAK tarafından Akredite edilmiş kuruluşlardan alınan 

ISO 9001:2008 veya Uluslararası Akreditasyon Forumu (International Accreditation Forum-IAF) 

Karşılıklı Tanıma Anlaşmasında yer alan Ulusal Akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş 

kuruluş tarafından verilen ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinden herhangi birini, 

6.12. Yerli ise, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen “Satış Sonrası Hizmetleri 

Yeterlilik Belgesi” veya “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi”ne sahip olduğuna dair teyidini, 

6.13. Teklifini temsilcilik/mümessillikleri aracılığı ile gönderiyorsa temsilcinin/mümessilin 

kendisini temsile yetkili olduğunu gösteren Temsilcilik Belgesi’ni, 

6.14. Delme boyu en az 12 (oniki) metre olan ve Teknik Şartname’nin 4.9 uncu maddesinde 

belirtilen 3 (üç) methodla çalışan CNC Derin Delik Delme Tezgahı’nı temin eden müşterilerinin 

isimleri ve adresleri ile birlikte tezgahın satın alındığı yılı da içeren referans listesini 

teklifi ile birlikte sunacaktır. 

7 - Bu ihaleye İdari ve Teknik Şartnamedeki katılma koşullarını sağlayan tüm Yerli ve 

Yabancı İstekliler katılabilecektir. 

8 - İdare gerekli gördüğü takdirde ihale tarih ve saatinden önce ihaleyi iptal etmekte 

serbesttir. 

9 - Ortak girişimler ve konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

10 - İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt-yüklenicilere yaptırılamaz. 

11 - İstekliler tekliflerini detaylandırılmış sabit toplam fiyat üzerinden vereceklerdir. 

12 - Teklifi uygun bulunan İstekliler ile yapılan fiyat görüşmesi neticesinde ortaya çıkan 

toplam bedel üzerinden sabit fiyatlı sözleşme yapılacaktır. 

13 -Yabancı İstekli’nin teklif dili İngilizce, yerli İstekli’nin teklif dili Türkçe olacaktır. 

14 - Teklif fiyatı tek ve konvertible bir para biriminde olacaktır. 

15 - Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. Alternatif teklif verilmeyecektir. 
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16 - Teklif fiyatı sabit olacak ve sözleşmenin yürütüldüğü süre boyunca (Kesin Kabul 

Sertifikası’nın imzalanmasına kadar) eskalasyon uygulanmayacaktır. 

17 - Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 180 (yüz seksen) takvim 

günüdür. 

18 - Tekliflerin değerlendirilmesinde Yerli İstekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

19 - Sözleşme bedelinin %25’i Avans olarak verilecektir. 

20 - Bu ihalede, MKE Kurumu tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 

maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar’ın 11 inci maddesine 

istinaden açık ihale usulü uygulanacaktır. 

21 - Bu ihale, Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler haricinde 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir. 

22 - İdare yetersiz ya da eksik teklifleri reddetme, ihaleyi iptal etme ya da ihaleyi kısmen 

ya da tümüyle herhangi bir istekliye vermekte serbesttir. 

23 - İhaleyi alamayan İstekli hiçbir hak ya da tazminat talep edemez. 

24 - Teklifler, İstekliler tarafından Teknik ve İdari Şartname ile Eklerinde belirtilen 

hükümlere uygun olarak verilecektir. 

İlan olunur. 8008/1-1 

—— • —— 

MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. 

No.111 45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)      Fax: 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi  : elimakikmal@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu malın a) 
 

İhalenin - Niteliği - Türü İ.K No Dosya No İhale Tarih - Saati 
Teslim 

Süresi 

1 - 1 Kalem Polietilen Boru Alımı 137538 13-1744 22.10.2013 -14.00 30 Gün 

2 - 13 Kalem Dısc+Pleyt Alımı 137550 13-1745 23.10.2013-14.00 120 Gün 
 
b) Teslim yeri : ELİ Cenkyeri merkez ambarı. 

c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 

yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - İhalenin yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı 

salonu Soma/MANİSA 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü 

Satın Alma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan), Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene 

Mh. 78 Sk. No.3 D.4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. 

İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, 

(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden 

kanunlara tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 8099/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Avrupa Birliği Bakanlığından: 

YARIŞMA SINAVI İLE AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI 

I. GENEL BİLGİLER 

Avrupa Birliği Bakanlığı Merkez Teşkilatında görev yapmak üzere, Avrupa Birliği 

Bakanlığı Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği kapsamında; Genel İdare Hizmetleri 

Sınıfında 8 inci dereceli kadroda görev yapmak üzere 3 Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı 

alınacaktır. 

II. SINAVA KATILMA ŞARTLARI: 

Sınava katılabilmek için; 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları 

taşımak, 

- En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk fakültelerinden veya 

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki ve yurtdışındaki 

yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

- 2013 yılı Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1978 ve 

daha sonra doğmuş olanlar) olmak (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 40 ıncı maddesi 

2.8.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 12.7.2013 tarih 6495 sayılı Kanunun 73 üncü 

maddesi ile “... Giriş Sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuzbeş yaşını 

doldurmamış olmak...” şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca, lisans öğrenimlerini 5525 sayılı 

Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun Ek 

1’inci maddesinin son fıkrası kapsamında bu sınavın son başvuru tarihinden önce bitirmiş olanlar 

35 yaş şartına tabi değildir.), 

- ÖSYM tarafından, 7-8 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihinde yapılmış olan 

Kamu Personel Seçme Sınavı sonucunda KPSSP103 puan türünde 80 ve üzerinde puan almış 

olmak,  

- İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde, YDS veya KPDS’den en az (B) 

düzeyinde geçerli belgeye veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir 

belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan değerlendirmeleri Yükseköğretim Kurulunun Yabancı Dil 

Eşdeğerlilikleri tablosuna göre yapılacaktır.)  

gerekmektedir. 

Bilgi ve belgelerinde eksiklik bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. 

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan; KPSSP103 puan 

türünde 80 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla; en yüksek puanı alan adaydan başlamak 

üzere;  atama yapılacak kadro sayısının on katına kadar aday Yazılı Giriş Sınavına çağrılır. Son 

sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da Yazılı Giriş Sınavına çağrılır. Ancak, sınava 

katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma 

şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş 

olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır. 

Sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ve sınav yeri, 25 Ekim 2013 tarihinden 

itibaren Bakanlığın internet sitesinde (www.ab.gov.tr) ilan edilecek olup, kişilere ayrıca özel bir 

duyuru yapılmayacaktır.  

III. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ  

Başvurular, 30 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 09.30’da başlayacak ve 21 Ekim 2013 

Pazartesi günü mesai bitiminde (18.00) sona erecektir. 
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Başvurular aşağıda yer alan iki yöntemden biri kullanılarak yapılabilecektir: 

a) “T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı İdari Hizmetler Başkanlığı Mustafa Kemal Mh. 2082. 

Cd. No:4 06510 Bilkent-Çankaya/ANKARA” adresine şahsen, 

b) Yukarıda belirtilen adrese posta yoluyla (iadeli taahhütlü). 

21 Ekim 2013 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla 

yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Bakanlık Genel Evrakına en geç 21 Ekim 

2013 tarihine kadar ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

IV. GEREKLİ BELGELER 

Şahsen veya posta yolu ile başvuru yapacak adaylardan talep edilecek belgeler aşağıda yer 

almaktadır: 

a) Bakanlığımız İdari Hizmetler Başkanlığı’ndan veya Bakanlığın internet sayfasından 

(www.ab.gov.tr) temin edilerek başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve fotoğraf 

yapıştırılmış Uzman Yardımcılığı Sınavı İş Talep Formu, 

b) Yükseköğrenim diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin (yabancı ülkelerdeki 

fakültelerden veya yüksekokullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) 

fotokopisi, 

c) KPSS sonuç belgesi, 

ç) YDS/KPDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sonuç belgesi, 

d) T.C. kimlik numarası beyanı (kimlik fotokopisi), 

e) 3 adet vesikalık fotoğraf (renkli fotokopi kabul edilmeyecektir), 

f) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumun 

bulunmadığına dair başvuru sahibine ait yazılı beyanı, 

g) Sabıka kaydına dair başvuru sahibine ait yazılı beyanı, 

h) Kendi el yazılarıyla yazdıkları kısa özgeçmişleri (Kompozisyon biçiminde ve bir 

sayfayı geçmeyecek şekilde), 

i) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair başvuru sahibine ait yazılı beyanı, 

Yazılı Sınava kabul edilen adaylar, adlarına düzenlenmiş SINAV GİRİŞ KARTLARI’nı, 

Avrupa Birliği Bakanlığı’ndan 31/10/2013 Perşembe günü mesai saati bitimine (18:00) kadar 

şahsen müracaat ederek imza karşılığında teslim alabilecektir. Sınav Giriş Kartlarını belirtilen 

tarihe kadar teslim almayan adaylar yazılı sınav saatinden 1 saat önce (1/11/2013 günü saat 

08:30’da) sınav salonu girişinden kartlarını temin edebilirler. 

V. SINAV KONULARI, GİRİŞ SINAVI YERİ VE TARİHİ: 

Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır. 

Yazılı Giriş Sınavı 

Yazılı sınav klasik usulde yapılacak olup, Alan Bilgisi (Anayasa Hukuku, Uluslararası 

Kamu Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku), Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ile 

Yabancı Dil Bilgisi (yabancı dilde kompozisyon) başlıklarından oluşur. Alan Bilgisi 30 puan, 

Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 40 puan ve Yabancı Dil Bilgisi 30 puan 

üzerinden değerlendirilir. Yazılı Giriş Sınavında başarı notu, yüz puan üzerinden en az yetmiştir. 

Yazılı sınavda 70 ve üzerinde puan almak şartıyla, en yüksek puana sahip olan adaydan 

başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday Sözlü Giriş Sınavına 

çağrılır. Ancak Yazılı Giriş Sınavı başarı oranı, ilan edilen kadronun dört katının altında olursa 

başarılı olan tüm adaylar Sözlü Giriş Sınavına çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan 

adaylar da Sözlü Giriş Sınavına çağrılır. 

Yazılı Giriş Sınavı Tarihi ve Yeri 

Yazılı sınav 1 Kasım 2013 Cuma günü 09.30 - 12.30 saatleri arasında Bakanlık Binasında 

yapılacaktır. 
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Adaylar sınavda sınav giriş kartları ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi 

kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Sınav giriş kartı ve 

kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 

Sözlü Giriş Sınavı 

Sözlü sınav Ankara’da Bakanlık Binasında yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi, yazılı sınav 

sonucu ile birlikte Bakanlığın internet sitesinde (www.ab.gov.tr) ilan edilecek olup kişilere ayrıca 

özel bir duyuru ya da tebligat yapılmayacaktır. 

Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, 

sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar 

sınava alınmayacaktır. 

Sözlü sınavda, adaylar; 

a) Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ile Yabancı Dil Bilgisi, (50 Puan) 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 Puan) 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 Puan) 

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 Puan) 

e) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 Puan) 

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 Puan) 

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı 

sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik 

ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. 

VI. DEĞERLENDİRME  

Giriş Sınavı nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınavda aldıkları notların 

aritmetik ortalamasını almak suretiyle belirlenir ve adaylar başarı derecelerine göre sıralamaya 

tabi tutulurlar. Sınav sonuçları açıklanırken; adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik 

ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit 

olması durumunda ise KPSSP103 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. 

Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek 

üzere yedek liste de belirlenir. 

VII. NİHAİ SONUÇ VE ATAMA 

Nihai sınav sonucu Bakanlığın internet sitesinde (www.ab.gov.tr) ilan edilecek olup, 

sadece atanmaya hak kazananlara tebligat yapılacaktır. 

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde Giriş Sınavı Kuruluna 

yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, Giriş Sınavı Kurulunca en fazla 7 gün içerisinde 

incelenerek karara bağlanır ve itiraz sonucu adaya bildirilir.  

Giriş sınavını kazananların Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı kadrolarına 

atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 3/6/2011 tarihli ve 634 sayılı Avrupa Birliği 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır. 

Sınavı kazananların atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin tebligatta belirtilen süre içinde, 

istenilen belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat etmeleri gereklidir. Bildirilen süre içinde geçerli 

bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz. 

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin 

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. 

İlanen duyurulur. 8066/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

AVUKATLIK SINAVI DUYURUSU 

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, merkez teşkilatı bünyesinde Avukatlık Hizmetleri 

Sınıfında boş bulunan 3 adet 9 uncu dereceden Avukat kadrosuna, atama yapılmak üzere Yarışma 

Sınavı yapılacaktır. 

1 - YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI: 

Sınava katılabilmek için; 

1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan 

genel şartları taşımak, 

2) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel 

Yönetmelik hükümlerince, T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2012 

Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden asgari 70 puan almış 

olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; 

alınacak Avukat sayısının 5 katı aday arasına girmek, 

3) En az dört yıllık eğitim veren hukuk fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun 

olmak, 

4) Avukatlık ruhsatnamesi sahibi olmak, 

5) Erkek adaylar için sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya 

askerlik hizmetinden muaf olmak. 

şartları aranır. 

Son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır. 

2 - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 

Bakanlığımızın Söğütözü Caddesi No:14/E Beştepe/ANKARA adresindeki Hukuk 

Müşavirliği’nden ve www.ormansu.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formunun 

doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte 21/10/2013 tarihinden 01/11/2013 tarihi mesai saati 

bitimine kadar elden (şahsen veya bir yakını tarafından) teslim edilir veya posta yoluyla en geç 

son başvuru tarihinde Bakanlıkta olacak şekilde ulaştırılır. Postadaki gecikmeler ve son başvuru 

tarihinden sonra Bakanlık kayıtlarına giren başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan 

başvurular dikkate alınmaz. Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden 

başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir. 

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 

sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 

hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit 

edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Sınava katılmaya hak kazanan adayların, mesai saatleri (9:00 - 18:00) içerisinde ve en geç 

sınav saatine kadar aynı adresten, fotoğraflı Yarışma Sınavına Giriş belgesini imza karşılığı 

şahsen alması gerekmektedir. 

Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz 

olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.ormansu.gov.tr internet adresinden ve 

Söğütözü Caddesi No:14/E Beştepe/ANKARA adresindeki B Blok Giriş kapısında ilan ile 

duyurulacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
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3 - BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER: 

a) Başvuru Formu, 

b) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 

c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği ya da 

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim 

kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği, 

ç) Son altı ay içinde çekilmiş 4.5x6 cm ebadında üç adet vesikalık fotoğraf, 

d) El yazısı ile yazılmış özgeçmiş, 

e) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği (avukatlık 

ruhsatnamesinin aslının ibrazı halinde örneği başvuru sırasında onaylanacaktır.). 

4 - SINAVIN ŞEKLİ: 

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 

a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, 

Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Usul Hukuku ve 

İdari Yargılama Usulü Hukuku konularındaki bilgi düzeyleri, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

e) Bakanlığın görev alanı ile ilgili bilgi düzeyleri, 

değerlendirilmek üzere Sınav Kurulu tarafından sınava tabi tutulacaklardır. 

Adaylar, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin 

her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden 

verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. 

5 - SINAV YERİ VE TARİHİ: 

Sözlü Sınav, 12/11/2013 tarihinde saat 9:30’da Söğütözü Caddesi No:14/E 

Beştepe/ANKARA adresindeki Bakanlık merkez binasında yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi 

halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir. 

Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır 

bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus 

cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. 

6 - DEĞERLENDİRME: 

Değerlendirme Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınavı ve 

Atama Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. 

Giriş sınavı başarı puanı; KPSSP3 puanı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasından 

oluşur. Giriş sınavı başarı puanı en az yetmiştir. 

Adayların Avukatlık kadrolarına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre yapılır. 

7 - YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI: 

Yarışma Sınavını kazananların listesi Bakanlığımız web sitesinde (www.ormansu.gov.tr) 

ve Söğütözü Caddesi No: 14/E Beştepe/ANKARA adresindeki merkez binasında ilan edilecektir. 

Yarışma Sınavı kazanan Avukat adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. 

Sınav ve başvuru konularında daha fazla bilgi için irtibat: 0312 207 51 41 

İlanen duyurulur. 8095/1-1 
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Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Yenimahalle 60972 ada 1 parselin kullanım kararının değiştirilmesine ait 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8067/1-1 

————— 

Yenimahalle 44931 ada 1 parselin kullanım kararının değiştirilmesine ait 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8068/1-1 

————— 

Yenimahalle 44746 ada 1 parselin kullanım kararının değiştirilmesine ait 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8069/1-1 

————— 

Akköprü Mahallesi 5050 ada 4 parsel, 1768 ada 82 ve 83 parseller ile Varlık Mahallesi 

6250 ada 1 ve 2 parseller ve 6243 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

değişikliği teklifi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8070/1-1 

————— 

43309 ada 5 parsel ile 13248 ada 17 ve 18 parsellere ilişkin olarak hazırlanan 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8071/1-1 

————— 

Çayyolu 185 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller, 186 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 188 ada 1, 2 

parseller ve 189 ada 1, 2 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, 

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8072/1-1 

————— 

Yenibatı Mahallesi 13159 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8073/1-1 

————— 

Ümit Mahallesi 17943 adanın güneyindeki park alanlarından trafo yeri ayrılmasına ilişkin 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8074/1-1 
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Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Doçent kadrosuna başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup, 2547 Sayılı 

Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik 

Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte 

Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde 

dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli 

eklenecektir) 

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent 

adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, ÜDS ve 

KPDS (en az 65 puan) veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir 

sınavdan bu puan muadili bir puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve 

yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları 

gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı 

Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir) 

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul 

Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 

puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

(Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve 

Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) 

duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.) 

GENEL AÇIKLAMALAR 

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve 

ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. 

3. Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile 

İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup 

uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından 

incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların 

müracaatları kabul edilecektir.  

4. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan 

edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları 

farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar 

verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

5. Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler 

başvuramazlar.  

6. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına atanabilmek için Kanunda 

öngörülen hizmet süresine sahip olmaları gerekmektedir. 

7. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde 

atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir. 

8. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. 

9. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (27.09.2013 - 11.10.2013) 

olup, süresi içinde yapılmayan ve postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  

10. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. 

Duyurulur. 
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BİRİM LİSTESİ 

BİRİM 
ANABİLİM 

DALI/ PROGRAM 
UNVAN DERECE ADET ÖZEL ŞART 

Edebiyat Fakültesi Türk Halk Edebiyatı Doçent 1 1   

Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Dili Doçent 1 1   

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fak. 
İktisat Teorisi Doçent 1 1   

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektromanyetik 

Alanlar ve 

Mikrodalga Tekniği 

Doçent 1 1   

Mühendislik 

Fakültesi 
Kartoğrafya Doçent 1 1   

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik 
Doçent 1 1 

Beslenme Eğitimi ve Beslenme 

Rehberleri konusunda 

çalışmaları olmak 

Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 
Moda Tasarımı Doçent 1 1   

Teknoloji Fakültesi 
Devreler ve 

Sistemler 
Doçent 1 1   

Cihanbeyli MYO Makine Yrd.Doç. 3 1 

Onarılmış kompozit boruların 

yorulması konusunda çalışması 

bulunmak 

Edebiyat Fakültesi Su Altı Arkeolojisi Yrd.Doç. 4 1 
Sualtı Arkeolojisinde doktora 

yapmış olmak. 

İktisadi ve İd. Bil. 

Fak. 

Yönetim ve 

Organizasyon 
Yrd.Doç. 3 1 

İngilizce İşletme Programında 

görevlendirilmek üzere, İnsan 

Kaynakları Yönetiminde 

Bulanık Mantık Konusunda 

çalışmaları bulunmak 

Mimarlık Fakültesi Bölge Planlama Yrd.Doç. 3 1   

Mühendislik 

Fakültesi 
Cevher Hazırlama Yrd.Doç. 3 1   

Mühendislik 

Fakültesi 
Elektrik Makinaları Yrd.Doç. 3 1   

Mühendislik 

Fakültesi 

Temel İşlemler ve 

Termodinamik 
Yrd.Doç. 4 1 

Reaktif Ekstraksiyon konusunda 

çalışmaları bulunmak 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

İç Hastalıkları 

Hemşireliği 
Yrd.Doç. 3 1   

Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 

El Sanatları 

Tasarımı ve 

Üretimi 

Yrd.Doç. 4 1   

Tıp Fakültesi 
Deri ve Zührevi 

Hastalıklar 
Yrd.Doç. 3 1 

Aktinik Keratoz tedavisi 

konusunda çalışmaları bulunmak. 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yrd.Doç. 3 1 

Gastroenteroloji uzmanı olmak. 

Endoskopik Ultrasonografi 

konusunda deneyimli olmak. 

Tıp Fakültesi 
Tıp Eğitimi ve 

Bilişimi 
Yrd.Doç. 4 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. 

Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme Programında 

doktora yapmış olmak 

Tıp Fakültesi Üroloji Yrd.Doç. 3 1 
Mikroperkütan nefrolitotomi 

konusunda çalışması bulunmak 

 8102/1-1 
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Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri 

gereğince Profesör ve Doçent alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Rektörlüğe başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Adayların www.cumhuriyet.edu.tr. 

(Yönergeler) web sitesinde mevcut başvuru koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir. 

İSTENEN BELGELER: 

Profesörlük için; Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası. Doçentlik için; 

Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası. 

 

BİRİMİ 
ANABİLİM 

DALI/PROG 
ÜNVANI ADET AÇIKLAMA 

Mühendislik 

Fak 

Nanoteknoloji 

Müh. Böl. 
Profesör 1 

 

Mühendislik 

Fak 

Kimyasal 

Teknolojiler 
Profesör 1 

 

Mühendislik 

Fak 

Nanoteknoloji 

Müh. Böl. 
Doçent 1 

Nanoakışkanlar ve parçacık 

mekaniği konularında çalışmaları 

bulunmak. 

İlahiyat Fak. Tefsir Doçent 1  

İlahiyat Fak. Din Sosyolojisi Doçent 1  

İlahiyat Fak. İslam Felsefesi Doçent 1  

Fen Fak. 
Uygulamalı 

Matematik 
Doçent 2  

Veteriner Fak. Patoloji Doçent 1  

Veteriner Fak. İç Hastalıkları Doçent 1  

Veteriner Fak. Anatomi Doçent 1  

Eğitim Fak. Resim-İş Eğitimi Doçent 1  

Edebiyat Fak. 
Toplumsal Yapı 

ve Değişme 
Doçent 1 

Çocuk suçluluğu ve aile içi şiddet 

konusunda çalışmaları olmak. 

Edebiyat Fak. 
Beşeri ve 

Eko.Coğrafya 
Doçent 1 

Jeoparklar konusunda çalışmaları 

olmak 

İkt. ve İd. Bil. 

Fak. 
İstatistik Profesör 1  

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Doçent 1  

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Doçent 1 
Antik DNA alanında çalışmaları 

olmak. 

Tıp Fakültesi 
Kulak Burun 

Boğaz Hast. 
Doçent 1  

Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Doçent 1  

Tıp Fakültesi Adli Tıp Doçent 1 

Ölüm zamanının belirlenmesi ile 

ilgili biyokimyasal çalışmalar 

yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi Nöroloji Doçent 1  

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 

Hast. 
Doçent 1 

 

Tıp Fakültesi 
Beyin ve Sinir 

Cerrahisi 
Doçent 1 

 

Tıp Fakültesi Kardiyoloji Doçent 1  

Tıp Fakültesi 
Ortopedi ve 

Travmatoloji 
Doçent 1 

 

Teknoloji 

Fak. 

Malzeme 

Teknolojileri 
Doçent 1 

 

 8085/1-1 
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde 

açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 

maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, doçent ve 

yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. 

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire 

Başkanlığına; yardımcı doçent kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde 

aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir. 

Dosya içeriği; 

- Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge 

- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti) 

- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti) 

- Özgeçmiş 

- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.) 

- TC Kimlik No 

- Fotoğraf (1 adet) 

- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat 

eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, 

yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı 

çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri 

(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna 4 takım 

dosya ile başvuracaklardır.) 

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. 

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

3 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine 

getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. 

Not: 1- Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir 

takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini 

(makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler. 

2 - İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
 

BİRİM UNVAN ADET AÇIKLAMALAR 

DİL VE TARİH-COĞ. FAKÜLTESİ 
 

  

Sosyal Antropoloji ABD PROFESÖR 1 

Sosyal Antropoloji disiplininin 

"Maddi Kültür" alt alanında zaman 

ve sosyal organizasyon konularında 

çalışmış ve saha araştırması yapmış 

olmak. 

Klasik Arkeoloji ABD PROFESÖR 1   

Leh Dili ve Edb. ABD DOÇENT 1   

Sosyal Psikoloji ABD YRD.DOÇ. 1   

Gelişim Psikolojisi ABD YRD.DOÇ. 1   
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Uygulamalı Sosyoloji ABD YRD.DOÇ. 1   

Ortaçağ Tarihi ABD DOÇENT 1 
İlhanlı Moğol tarihi alanında 

uzmanlaşmış olmak. 

Paleoantropoloji ABD PROFESÖR 1   

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü PROFESÖR 2   

Yunan Dili ve Edb. ABD PROFESÖR 1   

Türkiye Coğrafyası ABD YRD.DOÇ. 1   

ECZACILIK FAKÜLTESİ   
 

  

Farmasötik Teknoloji ABD YRD.DOÇ. 2 

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, 

Farmasötik Teknoloji alanında 

doktora yapmış olmak. 

Farmasötik Mikrobiyoloji ABD YRD.DOÇ. 1 
Farmasötik Mikrobiyoloji alanında 

doktora yapmış olmak. 

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
 

  

Zihin Engellilerin Eğit. ABD DOÇENT 1 

Yükseklisans ve doktora eğitimini 

Özel Eğitim alanında tamamlamış 

olmak, öğrenme güçlüğü alanında, 

okuma yazma konusunda 

uzmanlaşmış olmak. 

Zihin Engellilerin Eğit. ABD YRD.DOÇ. 1 

Doktora eğitimini İşitme 

Engellilerde Okuma Güçlükleri 

alanında tamamlamış olmak. 

Eğitim Ekonomisi ABD PROFESÖR 1 

Doçentlik sonrası Eğitim Ekonomisi 

ve Eğitim Politikası alanlarında 

ulusal ve uluslararası çalışmalar 

yapmış olmak. 

Eğitim Ekonomisi ABD YRD.DOÇ. 1 

Lisansüstü programlarını Eğitim 

Ekonomisi ve Planlaması alanında 

tamamlamış olmak. 

Okul Öncesi Eğitimi ABD DOÇENT 1 
Çocuk Gelişimi alanında doçent 

unvanı almış olmak. 

Sosyal Bilg. Eğitimi ABD YRD.DOÇ. 1 

Tarih Bölümü mezunu olmak ve 

lisansüstü eğitimini Türkiye 

Cumhuriyeti Tarihi alanında 

tamamlamış olmak. 

Bilgisayar ve Öğr. Tekn. Eğit. 

ABD 
PROFESÖR 1 

Doktorasını Eğitim Teknolojisi 

alanında yapmış ve doçentliğini 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Eğitimi alanında almış olmak. 

Bilgisayar ve Öğr. Tekn. Eğit. 

ABD 
DOÇENT 1 

Doktorasını Eğitim Teknolojisi 

alanında yapmış ve doçentliğini 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Eğitimi alanında almış olmak. 
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Sınıf Öğretmenliği ABD PROFESÖR 1 

Matematik Eğitimi alanında doktora 

yapmış olmak ve aynı alanda 

doçentlik unvanı almış olmak. 

İngiliz Dili Eğitimi ABD YRD.DOÇ. 1 

İngiliz Dili Eğitimi yada İngiliz 

Dilbilimi bölümlerinden lisans 

mezunu olma, yükseklisans ve 

doktora eğitimini dil eğitimi 

alanında yapmış olmak. 

FEN FAKÜLTESİ   
 

  

Genel Astronomi ABD DOÇENT 1   

Genel Astronomi ABD YRD.DOÇ. 1 

Yıldız Astrofiziği alanında 

fotometrik ve tayfsal çalışmalar 

yapmış olmak, yıldız atmosferleri 

konusunda tayfsal çalışma deneyimi 

ve uluslararası yayını bulunmak. 

Geometri ABD PROFESÖR 1 

Kontakt ve sasakian manifoldlarda 

eğriler ile ilgili çalışma yapmış 

olmak. 

Uygulamalı Matematik ABD PROFESÖR 1 

Tek ve çok değişkenli ortagonal, 

biortogonal, dortogonal polinomlar 

ve bunları içeren lineer pozitif 

operatörler ile yaklaşım alanında 

çalışma yapmış olmak. 

Uygulamalı Matematik ABD DOÇENT 1 

Gecikmeli ve impulsive diferensiyel 

denklemlerin kalitatif incelemesi 

alanında çalışma yapmış olmak. 

HUKUK FAKÜLTESİ   
 

  

Medeni Hukuk ABD DOÇENT 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 

Medeni Hukuk alanında doktora 

yapmış olmak, doçentlik unvanını 

Medeni Hukuk alanında almış 

olmak. 

Avrupa Birliği Hukuku ABD PROFESÖR 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 

doçentlik unvanını Avrupa Birliği 

Hukuku alanında almış olmak. 

Ceza ve Ceza Muh. Hukuku 

ABD 
PROFESÖR 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 

doçentlik unvanını Ceza ve Ceza 

Muhakemesi Hukuku alanında 

almış olmak. 

Medeni Usul ve İc. İflas Huk. 

ABD 
PROFESÖR 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku 

alanında doktora yapmış olmak, 

doçentlik unvanını Medeni Usul ve 

İcra-İflas Hukuku alanında almış 

olmak. 
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Medeni Usul ve İc. İflas Huk. 

ABD 
DOÇENT 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku 

alanında doktora yapmış olmak, 

doçentlik unvanını Medeni Usul ve 

İcra-İflas Hukuku alanında almış 

olmak. 

Hukuk Felsefesi ve Sos. ABD PROFESÖR 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 

doçentlik unvanını Hukuk Felsefesi 

ve Sosyolojisi alanında almış 

olmak.  

İş ve Sos. Güv. Hukuku ABD PROFESÖR 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, İş 

ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

alanında doktora yapmış olmak, 

doçentlik unvanını İş ve Sosyal 

Güvenlik Hukuku alanında almış 

olmak.  

İLAHİYAT FAKÜLTESİ   
 

  

İslam Felsefesi ABD PROFESÖR 2   

Din Sosyolojisi ABD DOÇENT 1   

Tasavvuf ABD DOÇENT 1   

Mantık ABD YRD.DOÇ. 1   

Din Psikolojisi ABD YRD.DOÇ. 1   

İslam Mezhepleri Tarihi ABD YRD.DOÇ. 1   

İLETİŞİM FAKÜLTESİ   
 

  

Fotoğrafçılık ve Grafik ABD DOÇENT 1 

İletişim Fakültesi Radyo Televizyon 

Sinema bölümü mezunu, yüksek 

lisans ve doktora eğitimini Radyo 

Televizyon Sinema Anabilim 

dalında tamamlamış olmak ve 

doçentlik unvanını sinema alanında 

almış olmak. 

Fotoğrafçılık ve Grafik ABD YRD.DOÇ. 1 

İletişim Fakültesi mezunu olmak, 

yüksek lisans ve doktora eğitimini 

Radyo Televizyon Sinema Anabilim 

dalında tamamlamış olmak. Görsel 

kültür alanında çalışmalar yapmış 

olmak. 

Genel Gazetecilik ABD YRD.DOÇ. 1 

Lisans öğrenimini Uluslararası 

İlişkiler alanında yapmış olmak ve 

doktorasını Sosyoloji alanında 

yapmış olmak. 

Basın Yayın Tekniği ABD PROFESÖR 1 
Doçentlik unvanını İletişim 

Bilimleri alanında almış olmak. 

Basın Ekon. ve İşl. ABD PROFESÖR 1 
Doçentlik unvanını iletişim 

Bilimleri alanında almış olmak. 
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Halkla İlişkiler ABD YRD.DOÇ. 1 
Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler 

konusunda çalışmaları olmak. 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ   
 

  

Bilgisayar Bilimleri ABD DOÇENT 1   

Bilgisayar Bilimleri ABD YRD.DOÇ. 1   

Katıhal Fiziği ABD YRD.DOÇ. 1 

Manyeto kalorik ve baro kalorik 

özellikler üzerine çalışmalar yapmış 

olmak. 

Gıda Mühendisliği ABD PROFESÖR 1 

Isıl işlem, Matematiksel Modelleme 

ve Optimizasyon alanında uzman 

olmak. 

Uygulamalı Jeoloji ABD DOÇENT 1   

Kimya Mühendisliği ABD PROFESÖR 1 
Proses Kontrol alanında uzman 

olmak. 

Kimya Mühendisliği ABD YRD.DOÇ. 1 
Nanotabaka zeolit membranlar ve 

uygulama alanlarında uzman olmak. 

Kontrol ve Kumanda Sis. ABD PROFESÖR 1   

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
 

  

Hemşirelik ABD DOÇENT 1 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 

Anabilim Dalında doktora yapmış 

olmak ve Hemşirelik Bilim alanında 

doçentlik unvanı almış olmak.  

Hemşirelik ABD YRD.DOÇ. 1 

Hemşirelik Anabilim Dalı veya 

Hemşireliğin herhangi bir alanında 

doktora yapmış olmak. 

Sağlık Kurumları Yön. ABD DOÇENT 1 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 

İlişkileri alanında lisans, yüksek 

lisans ve doktora mezunu olup, 

Sosyal Politika Bilim alanında 

doçentlik unvanı almış olmak. 

Sağlık Kurumları Yön. ABD DOÇENT 1 

Sağlık İdaresi alanında lisans, 

Sağlık Kurumları Yönetimi alanında 

yüksek lisans ve doktora mezunu 

olup, Sağlık Kurumları Yönetimi 

Bilim alanında doçentlik unvanı 

almış olmak. 

Sağlık Kurumları Yön. ABD YRD.DOÇ. 1 

Sağlık İdaresi alanında lisans, 

Sağlık Kurumları Yönetimi alanında 

yüksek lisans ve doktora mezunu 

olmak. 

Sosyal Hizmet ABD DOÇENT 1 
Sosyal Hizmet alanında doçent 

unvanı almış olmak. 

Sosyal Hizmet ABD YRD.DOÇ. 1 
Sosyal Hizmet anabilim dalında 

doktora yapmış olmak. 

Sosyal Hizmet ABD YRD.DOÇ. 1 
Ölçme Değerlendirme anabilim 

dalında doktora yapmış olmak. 
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Çocuk Gelişimi ABD YRD.DOÇ. 1 

Yüksek lisans ve doktora eğitimini 

Çocuk Gelişimi alanında yapmış 

olmak. 

Çocuk Gelişimi ABD DOÇENT 1 

Yüksek lisans ve doktora eğitimini 

Çocuk Gelişimi alanında yapmış 

olmak. 

SİYASAL BİLGİLER 

FAKÜLTESİ 
  

 
  

İktisadi Gel.ve Ulus.İktisat ABD YRD.DOÇ. 1   

Muhasebe ve Finansman ABD PROFESÖR 1   

Ticaret Hukuku ABD PROFESÖR 1   

Üretim Yön. ve Pzl. ABD PROFESÖR 1   

Siyaset ve Sos. Bil. ABD PROFESÖR 2   

Siyaset ve Sos. Bil. ABD DOÇENT 1   

Hukuk Bilimleri ABD PROFESÖR 1 

Devletler Özel Hukuku alanı için 

alınacak olup, Devletler Özel 

Hukuku (Uluslararası Özel Hukuk) 

alanında doktora yapmış olmak. 

Yönetim Bilimleri ABD DOÇENT 1   

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ   
 

  

Hareket ve Antrenman Bil. ABD YRD.DOÇ. 1 

Spor Bilimleri ve Teknolojisi 

Yüksekokulu mezunu olmak ve 

doktora eğitimini Beden Eğitimi ve 

Spor alanında yapmış, alanında 

yurtdışı çalışma deneyimine sahip 

olmak. 

TIP FAKÜLTESİ   
 

  

Biyoistatistik ABD DOÇENT 1   

Biyoistatistik ABD YRD.DOÇ. 1   

Histoloji-Embriyoloji ABD PROFESÖR 1 

Tıp Fakültesi mezunu ve yardımlı 

üreme teknikleri alanında klinik 

deneyimli olmak. 

Çocuk Sağlığı ve Hast. ABD PROFESÖR 1 

Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı 

için alınacak olup, yoğun bakım 

uzmanı olma şartı aranacaktır. 

Çocuk Sağlığı ve Hast. ABD PROFESÖR 1 
Çocuk Nefrolojisi ve Çocuk 

Romatolojisi uzmanı olmak. 

Çocuk Sağlığı ve Hast. ABD DOÇENT 1 

Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim 

Dalı için alınacak olup, Çocuk 

Onkolojisi uzmanı olma şartı 

aranacaktır. 

Çocuk Sağlığı ve Hast. ABD DOÇENT 1 
Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanı 

olma şartı aranacaktır. 

Göğüs Hastalıkları ABD PROFESÖR 1   

İç Hast. ABD  DOÇENT 1 
Fizyopatoloji Bilim Dalı için 

alınacaktır. 
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İç Hast. ABD  PROFESÖR 1 
Romatoloji Bilim Dalı için 

alınacaktır. 

İç Hast. ABD  DOÇENT 1 Geriatri Bilim Dalı için alınacaktır. 

Kardiyoloji ABD DOÇENT 1   

Ruh Sağlığı ve Hast. ABD PROFESÖR 1   

Ruh Sağlığı ve Hast. ABD DOÇENT 1   

Radyoloji ABD DOÇENT 1 
Girişimsel Nöroradyolojik işlemler 

konusunda deneyimli olmak. 

Radyoloji ABD DOÇENT 2   

Anesteziyoloji ve Rean. ABD DOÇENT 1   

Genel Cerrahi ABD DOÇENT 1 
Morbid obezite cerrahisinde 

deneyimli olmak. 

Genel Cerrahi ABD DOÇENT 1 
Transplantasyon cerrahisinde 

deneyimli olmak. 

Göğüs Cerrahisi ABD DOÇENT 1   

Tıbbi Patoloji ABD YRD.DOÇ. 1   

Plastik ve Rekons. Cer. ABD YRD.DOÇ. 1   

Anatomi ABD DOÇENT 2 Tıp Fakültesi mezunu olmak. 

Tıbbi Biyokimya ABD PROFESÖR 2   

Fizyoloji ABD YRD.DOÇ. 1 

Tıp Fakültesi mezunu, Fizyoloji 

uzmanı ve moleküler teknikler 

konusunda deneyimli olmak. 

Acil Tıp ABD DOÇENT 1 

 Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı 

olmak ve Acil Tıp Anabilim 

Dalında öğretim üyesi deneyimi 

olmak. 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağ.ve Hst. 

ABD 
PROFESÖR 1   

Göğüs Hastalıkları ABD DOÇENT 1   

Halk Sağlığı ABD PROFESÖR 2   

Halk Sağlığı ABD DOÇENT 1   

Kulak Burun Boğaz Hast. ABD DOÇENT 1   

Ortopedi ve Travm. ABD DOÇENT 1   

Üroloji ABD YRD.DOÇ. 1 

 Üroloji uzmanı olmak ve pelvik 

taban sağlığı rekonstrüktif cerrahi 

alanında deneyimli olmak. 

Çocuk Cerrahisi ABD YRD.DOÇ. 1   

VETERİNER FAKÜLTESİ   
 

  

Anatomi ABD YRD.DOÇ. 1 

 Evcil hayvanların anatomik 

yapılarının ileri görüntüleme (MRI) 

tekniklerinde yayın ve deneyim 

sahibi olmak. 

Farmakoloji ve Toksikoloji ABD DOÇENT 1 
 Biyoeşdeğerlik konusunda deneyim 

sahibi olmak. 
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Mikrobiyoloji ABD YRD.DOÇ. 1   

Genetik ABD YRD.DOÇ. 1 

 Veteriner Fakültesi mezunu olup, 

çiftlik hayvanlarında, çoklu doğuma 

etki eden aday genler üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 

Doğum ve Jinekoloji ABD DOÇENT 1 

 Kedi ve köpeklerde gebelik pato-

fizyolojisi ve gebelik sonlandırma 

üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

İç Hastalıkları ABD PROFESÖR 1 

Üroloji ve Nefroloji alanında 

deneyimli ve yurtdışı tecrübesi 

olmak 

Histoloji-Embriyoloji ABD PROFESÖR 1 

Veteriner Fakültesi mezunu ve 

sinaptonemal kompleks konusunda 

yayını olmak 

Histoloji-Embriyoloji ABD DOÇENT 1 

Veteriner Fakültesi mezunu ve 

mukozal immun sistem histolojisi 

konusunda yayını olmak 

Fizyoloji ABD DOÇENT 1 

 Sindirim Fizyolojisi (Rusitec) 

konusunda çalışmalar yapmış 

olmak. 

ZİRAAT FAKÜLTESİ   
 

  

Bahçe Bitkileri ABD DOÇENT 1 

Sebzelerde glukozinolat biyosentezi 

ve bitki moleküler genetiği 

konusunda çalışıyor olmak. 

Fitopatoloji ABD DOÇENT 1 

Moleküler Bitki Mikolojisi 

konusunda çalışmalar yapmış 

olmak. 

Su Ürünleri ABD YRD.DOÇ. 1 
Balıklarda beslenme fizyolojisi 

üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

Su Ürünleri ABD YRD.DOÇ. 1 

Balıklarda kromozom 

manüplasyonları üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. 

Süt Teknolojisi ABD YRD.DOÇ. 1 
İlgili anabilim dalında yükseklisans 

ve doktorasını yapmış olmak. 

Tarım İşletmeciliği ABD YRD.DOÇ. 1   

Tarım Makinaları ABD DOÇENT 1   

Entomoloji ABD YRD.DOÇ. 1 

 Entomolojide konukçu-parazitoit 

ilişkileri alanında çalışmalar yapmış 

olmak. 

Entomoloji ABD YRD.DOÇ. 2 

Entomolojide moleküler biyoloji ve 

fizyoloji alanında çalışmalar yapmış 

olmak. 

HAYMANA MESLEK YO YRD.DOÇ. 1 Fizyoterapi programı için alınacaktır. 

 8065/1-1 



27 Eylül 2013 – Sayı : 28778 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 

 

 



Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 27 Eylül 2013 – Sayı : 28778 

 

 



27 Eylül 2013 – Sayı : 28778 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 

 



Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 27 Eylül 2013 – Sayı : 28778 

 

 



27 Eylül 2013 – Sayı : 28778 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 

 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 27 Eylül 2013 – Sayı : 28778 

 

 



27 Eylül 2013 – Sayı : 28778 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 

 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 27 Eylül 2013 – Sayı : 28778 

 

 



27 Eylül 2013 – Sayı : 28778 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 

 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 27 Eylül 2013 – Sayı : 28778 

 

 



27 Eylül 2013 – Sayı : 28778 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 

 
 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 27 Eylül 2013 – Sayı : 28778

Sayfa

1

2

18

19

20

36

55

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

— Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’a, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

— Millî Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği

— Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı

Değerlemesi Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve 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. 




