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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/6/2018 tarihli ve 30440 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyahat
Acentaları Birliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş, (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler
buna göre teselsül ettirilmiş; aynı fıkranın mevcut (j) bendi ise yürürlükten kaldırılmıştır.

“ç) Bölge Temsil Kurulu: Birlik Yönetim Kurulunun vereceği görevleri ifa etmek ve
yetki alanındaki bölgede Birlik faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlamak üzere seçimle oluş-
turulan ve Bölgelerarası İşbirliği Kurulu kaynaklarını kullanan kurulu,”

“d) Bölgelerarası İşbirliği Kurulu: Birlik Yönetim Kurulunun vereceği görevleri ifa et-
mek, Bölge Temsil Kurulları arasında eşgüdüm sağlamak ve kaynak kullanımını düzenlemek
amacıyla yetki alanında bulunan Bölge Temsil Kurulu Başkanlarından oluşan kurulu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) Seyahat acentası adına işlem yapan veya görev alan kişilerin eylemleri sonucunda

disiplin soruşturması açılması durumunda, bu kişilerin meslek ilkelerine aykırı davrandıklarının
tespiti halinde verilecek disiplin cezası seyahat acentası hakkında uygulanır. Ancak, seyahat
acentasını temsil ve ilzama yetkili kişilerin disiplin cezası gerektiren eyleme dahil olmadıkla-
rının ortaya çıkması ve disiplin soruşturmasına konu eylemin failinin görevden uzaklaştırılması
halinde verilecek cezalar bir alt kademeye indirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri
ile üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bölge yetki alanındaki Bölge Temsil Kurulu başkanlarından oluşur,
c) Bölgelerarası İşbirliği Kurulu toplantıları, en fazla seyahat acentası merkez ve şubesi

bulunan Bölge Temsil Kurulunun bulunduğu yerde gerçekleştirilir. Toplantılarda başkanlığı,
hazirunda bulunan en yaşlı Bölge Temsil Kurulu Başkanı yapar,”

“a) Faaliyet alanı içerisinde en az yüz seyahat acentası merkez ve şubesi bulunur,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı “Bölge Temsil Kurulu se-

çimleri” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan

“Bölge Başkanlığı ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer

alan “Bölge Başkanlığı” ibaresi “Bölgelerarası İşbirliği Kurulu” olarak, 8 inci maddesinin ye-
dinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “Bölge Başkanlıkları” ibaresi “Bölgelerarası İşbirliği
Kurulları” olarak, 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bölge Başkanlığına” ibaresi
“Bölgelerarası İşbirliği Kuruluna” olarak, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “Bölge Başkanlıkları” ibaresi “Bölgelerarası İşbirliği Kurulları” olarak, ikinci fıkra-
sında yer alan “Bölge Başkanlığı” ibareleri “Bölgelerarası İşbirliği Kurulu” olarak, üçüncü fık-
rasının (ç) bendinde yer alan “Bölge Başkanlığı” ibaresi “Bölgelerarası İşbirliği Kurulu” olarak
ve dördüncü fıkrasında yer alan “Bölge Başkanlığı” ibaresi “Bölgelerarası İşbirliği Kurulu”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “Yöre Temsil Kuruluna” ibaresi “Bölge Temsil Kuruluna” olarak, 8 inci maddesinin
yedinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “Yöre Temsil Kurullarının” ibaresi “Bölge Temsil
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Kurullarının” olarak, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Yöre Temsil
Kurulları” ibaresi “Bölge Temsil Kurulları” olarak, ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Yöre
Temsil Kurulunun” ibaresi “Bölge Temsil Kurulunun” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “Yöre
Temsil Kurulu” ibaresi “Bölge Temsil Kurulu” olarak, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında
yer alan “Yöre Temsil Kurulu” ibaresi “Bölge Temsil Kurulu” olarak ve geçici 1 inci madde-
sinin birinci fıkrasında yer alan “Yöre Temsil Kurulu” ibaresi “Bölge Temsil Kurulu” olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

—— • ——
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız
Denetim Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şeklinde değiştirilmiştir.

“(3) Faaliyet izni askıya alınanlar, denetim faaliyetinde bulunmayacağını beyan edenler
ve sürekli eğitim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler sicilde gayri faal olarak gösterilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Sürekli eğitim yükümlülüğünü yerine getirmeyen denetçiler, bu yükümlülüklerini

yerine getirene kadar denetim yapamazlar ve denetim ekiplerinde görevlendirilemezler.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir. 
“f) 25 inci maddede öngörülen sürekli eğitim programlarını tamamlamayanların denetçi

olarak faaliyet göstermesi veya denetim ekiplerinde görevlendirilmesi,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının (c) bendi

yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan

“ve 31/12/2016 tarihine kadar müracaat etmeleri halinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/6/2018 30440

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/12/2012 28509

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 21/10/2014 29152
2- 22/12/2015 29570
3- 21/7/2017 30130
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketinden:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK ANONİM

ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME
VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet

gerekleri, personel planlaması esas alınarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşı-
macılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin gö-
revde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık

Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında memur kadroları ve sözleşmeli
pozisyonlarda istihdam edilen personelden, müdür veya daha alt görevlere görevde yükselme
mahiyetinde asaleten atanacaklar ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim
sonucu kazanılan unvanlara ilişkin pozisyonlara unvan değişikliği mahiyetinde asaleten ata-
nacakları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nunu, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun
Hükmünde Kararname ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-
rürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da

grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c) Birim: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında belirli

hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan teknik ve idari bölümleri,
ç) Birim amiri: Birimdeki en üst düzeydeki yöneticiyi,
d) Genel Müdür: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
f) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen kadro ve/veya görevlere aynı veya

başka hizmet gruplarından yükselme yoluyla yapılacak atamaları,
g) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme su-

retiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,
ğ) Hizmet grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,
h) Hizmet süresi: Görevde yükselme sınavı açılan kadro ve pozisyonlar için aranılan

hizmet sürelerinin hesabında, aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dâhil
olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi esas alı-
narak hesaplanacak süreleri,
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ı) Merkez teşkilatı: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü merkezindeki birimleri,
i) Taşra teşkilatı: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü merkezi dışındaki birim-

leri,
j) Şirket: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,
l) Üst görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar 

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadro ve pozis-

yonlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
1) Şube müdürü, müdür,
2) Koruma ve güvenlik müdür yardımcısı, müdür yardımcısı,
3) Amir,
4) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı, şef, koruma ve güvenlik şefi,
b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;
1) Müşavir, başuzman, sivil savunma uzmanı,
2) Uzman,
c) Teknik Hizmetler Grubu;
1) Başmühendis,
2) Teknik şef,
3) Başmakinist,
4) Başteknisyen, vagon başteknisyeni,
5) Makinist, YHT makinisti, revizör, tekniker, teknisyen, vagon teknisyeni,
ç) İdari Hizmetler Grubu;
1) Başkontrolör, kontrolör,
2) Bilgisayar işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, memur, ambar memuru, lojistik

memuru, gişe memuru, puantör, repartitör, sekreter, şoför, tren teşkil memuru, veri hazırlama
ve kontrol işletmeni, veznedar, kondüktör, yemekli ve yataklı servis görevlisi, şeftren,

d) Bilgi İşlem Grubu;
1) Çözümleyici,
2) Programcı yardımcısı,
e) Yardımcı Hizmetler Grubu;
1) Aşçı, dağıtıcı, hizmetli, itfaiyeci.
(2) Unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlar: İstatistikçi, makinist, mimar, mü-

hendis, mütercim, öğretmen, pazarlamacı, programcı, psikolog, tekniker, teknisyen, vagon tek-
nisyeni.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar
MADDE 6 – (1) İç denetçi ve hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalar görevde

yükselme sınavına tabi değildir. Ancak, bu unvanlara atamalarda en az 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olma şartı
yanında aşağıdaki şartlar aranır:

a) İç denetçi kadrosuna atanabilmek için;
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1) Fakülte veya en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Genel Müdürlükte memur veya sözleşmeli statüde en az iki yıl fiili olarak görev yap-

mış olmak,
3) Geçerli olduğu yılın Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Genel

Yatırım ve Finansman Programında yer alan şartları taşımak,
b) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) Avukat (Müşavir avukat) unvanında görev yapmış olmak veya en az yedi yıl avu-

katlık hizmeti bulunmak,
gerekir.
Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 7 – (1) Atama yapılacak boş kadro veya pozisyonun bulunması kaydıyla gö-

revde yükselme mahiyetinde yapılacak atamalarda;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan

şartlara sahip olmak,
b) Şirket bünyesinde en az altı ay çalışmış olmak,
c) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak,
şartları aranır.
Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 8 – (1) Doğrudan merkeze bağlı olmayan ve sınava tabi olarak görevde yük-

selme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Şube müdürü, müdür (idari) kadrolarına atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Başkontrolör, kontrolör, müdür yardımcısı, uzman unvanlarının herhangi birinde en

az iki yıl ya da,
3) Başrepartitör, şef unvanlarının herhangi birinde en az dört yıl görev yapmış olmak,
b) Müdür (lojistik) kadrolarına atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Başkontrolör, kontrolör, başmühendis, müdür yardımcısı, uzman unvanlarının her-

hangi birinde en az bir yıl ya da,
3) Başrepartitör, mühendis, şef unvanlarının herhangi birinde en az üç yıl görev yapmış

olmak,
c) Müdür (yolcu hizmetleri) kadrolarına atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Başkontrolör, kontrolör, başmühendis, müdür yardımcısı, uzman unvanlarının her-

hangi birinde en az bir yıl ya da,
3) Başrepartitör, mühendis unvanlarının herhangi birinde en az üç yıl görev yapmış ol-

mak,
4) Şef, şeftren unvanlarında en az dört yıl görev yapmış olmak,
ç) Şube müdürü, müdür (teknik) kadrolarına atanmak için;
1) Mühendislik fakültelerinin veya dört yıllık yüksek okulların makine, metalürji, elek-

trik, elektronik, elektrik-elektronik, enerji sistemleri, endüstri, mekatronik, raylı sistemler, de-
miryolu araçları, bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

2) Başkontrolör, kontrolör, başmühendis, müdür yardımcısı (teknik), uzman (teknik),
unvanlarının herhangi birinde en az iki yıl ya da,

3) Mühendis, mimar, programcı, çözümleyici, kimyager, istatistikci, teknik şef unvan-
larından herhangi birinde en az dört yıl görev yapmış olmak,
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d) Müdür (lokomotif bakım atölye müdürü) kadrosuna atanmak için;
1) Mühendislik fakültelerinin veya dört yıllık yüksekokulların makine, metalürji, elek-

trik, elektronik, elektrik-elektronik, enerji sistemleri, endüstri, mekatronik, raylı sistemler, de-
miryolu araçları bölümlerinden mezun olmak,

2) Başkontrolör, kontrolör, başmühendis, müdür yardımcısı (teknik), şef (teknik), uzman
(teknik) unvanlarının herhangi birinde en az iki yıl ya da,

3) Mühendis unvanında en az sekiz yıl, tekniker unvanında en az on yıl görev yapmış
olmak,

4) Cer Teknik Elemanları Tamamlama Kursundan başarılı olmak,
e) Müdür (depo müdürü) kadrosuna atanmak için;
1) Mühendislik fakültelerinin veya dört yıllık yüksekokulların makine, metalürji, elek-

trik, elektronik, elektrik-elektronik, enerji sistemleri, endüstri, mekatronik, raylı sistemler bö-
lümlerinden mezun olmak,

2) Başkontrolör, kontrolör, başmühendis, müdür yardımcısı (teknik), şef (teknik), uzman
(teknik) unvanlarının herhangi birinde en az bir yıl ya da,

3) Mühendis unvanında en az dört yıl, tekniker unvanında en az altı yıl görev yapmış
olmak,

4) Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Tamamlama Kursu veya Cer Teknik Elemanları
Tamamlama Kursundan başarılı olmak,

f) Müdür (vagon bakım atölye müdürü) kadrosuna atanmak için;
1) Mühendislik fakültelerinin veya dört yıllık yüksek okulların makine, metalürji, elek-

trik, elektronik, elektrik-elektronik, enerji sistemleri, endüstri, mekatronik, raylı sistemler, de-
miryolu araçları bölümlerinden mezun olmak,

2) Başkontrolör, kontrolör, başmühendis, müdür yardımcısı (teknik), şef (teknik), uzman
(teknik) unvanlarının herhangi birinde en az bir yıl ya da,

3) Mühendis unvanında en az dört yıl, tekniker unvanında en az altı yıl görev yapmış
olmak,

4) Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Tamamlama Kursu veya Cer Teknik Elemanları
Tamamlama Kursundan başarılı olmak,

g) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,
2) Müdür yardımcısı, uzman, amir, şef unvanında iki yıl görev yapmış olmak,
ğ) Müdür yardımcısı (idari) pozisyonuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Başrepartitör unvanında en az bir yıl ya da,
3) Şef, repartitör, mütercim, öğretmen unvanlarının herhangi birinde en az iki yıl görev

yapmış olmak,
h) Müdür yardımcısı (teknik) pozisyonuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Mühendis, istatistikçi, kimyager, mimar, programcı, uzman (teknik), öğretmen, şef

(teknik) unvanlarının herhangi birinde en az iki yıl görev yapmış olmak,
3) Tekniker unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,
ı) Müdür yardımcısı (vagon bakım atölye müdür yardımcısı) pozisyonuna atanmak için;
1) Mühendislik fakültelerinin veya dört yıllık yüksekokulların makine, metalürji, elek-

trik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, mekatronik, otomotiv ve motor, raylı sistemler
bölümlerinden mezun olmak,
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2) Mühendis, şef (teknik) unvanlarının herhangi birinde en az iki yıl ya da,
3) Tekniker unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,
i) Başmühendis pozisyonuna atanmak için;
1) Mühendis unvanında en az altı yıl görev yapmış olmak,
j) Kontrolör (araç bakım kontrolörü) pozisyonuna atanmak için;
1) İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az on bir yıl hizmeti bulun-

mak,
2) Dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,
3) Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Tamamlama Kursu veya Cer Teknik Elemanları

Tamamlama Kursundan başarılı olmak,
k) Kontrolör (lojistik kontrolörü) pozisyonuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Lojistik şefi ve başrepartitör unvanlarında en az üç yıl görev yapmış olmak,
l) Kontrolör (yolcu kontrolörü) pozisyonuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Yolcu hizmetleri şefi ve başrepartitör unvanlarında en az üç yıl görev yapmış olmak,
m) Kontrolör (EYS Kontrolörü) pozisyonuna atanmak için;
1) İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az on bir yıl hizmeti bulun-

mak,
2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulun-

mak,
3) Müdür yardımcısı, şube müdür yardımcısı, uzman, başmühendis, yüksek mühendis,

uzman mühendis, mühendis, depo şefi, teknik şef, vagon servis şefi, lojistik şefi, istasyon şefi,
gar şefi, şeftren, başmakinist, makinist, tekniker, uzman teknisyen, teknisyen, vagon baştek-
nisyeni, vagon teknisyeni, revizör, baş repartitör, repartitör, hareket memuru, unvanlarının her-
hangi birinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

4) EYS Personeli Hazırlama Kursu veya Avrupa birliği 2004/49/EC no.lu Emniyet Di-
rektifine uygun Emniyet Yönetim Sistemi Sertifikalı Eğitiminde başarılı olmak ya da,

5) EYS Kaza Araştırma İnceleme Kursu veya Raporlama Eğitiminde veya Kaza ve
Olay Raporları Hazırlama Eğitiminde başarılı olmak,

n) Şef pozisyonuna atanmak için (idari);
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, fakülte veya en az dört

yıllık yüksekokul mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,
3) Repartitör unvanında görev yapmış olmak veya,
4) Memur, gişe memuru, lojistik memuru, veznedar unvanlarının herhangi birinde en

az üç yıl görev yapmış olmak,
o) Teknik şef (depo şefi) pozisyonuna atanmak için;
1) Lise ve dengi okulların demiryolu araçları, elektrik, elektronik teknolojisi, makine,

raylı sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler elektrik ve elek-
tronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik, mekatronik, motor bölümü mezunları için en az
yedi yıl görev yapmış olmak veya,

2) İki veya üç yıllık yüksekokulların demiryolu araçları, elektrik, elektronik teknolojisi,
makine, raylı sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler elektrik
ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik, mekatronik, motor bölümü mezunları için
en az beş yıl görev yapmış olmak veya,
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3) Mühendis unvanında en az iki yıl veya,
4) Başmakinist, başteknisyen, tekniker, teknisyen, makinist, yht makinisti unvanlarının

herhangi birinde dört yıl görev yapmış olmak,
5) Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Tamamlama Kursu veya Cer Teknik Elemanları

Tamamlama Kursundan başarılı olmak,
ö) Teknik şef (vagon servis şefi) pozisyonuna atanmak için;
1) Revizör (başrevizör) veya vagon teknisyeni (vagon başteknisyeni) unvanında; yük-

sekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl, meslek lisesi mezunları için en az beş yıl
görev yapmış olmak veya,

2) Mühendis unvanında en az iki yıl çalışmış olmak,
3) Tekniker unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,
p) Şeftren pozisyonuna atanmak için (tren şefi);
1) Lise ve dengi okul mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul me-

zunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl görev
yapmış olmak,

2) Kondüktör unvanında en az beş yıl çalışmış olmak,
r) Koruma ve güvenlik şefi pozisyonuna atanmak için;
1) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanında en az yedi yıl görev yapmış olmak,
2) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11 inci maddesi gereği silahlı

çalışma izni bulunmak,
s) Başmakinist pozisyonuna atanmak için;
1) Makinist veya yht makinisti unvanında; lise ve dengi öğrenim mezunları için en az

on yıl, yüksekokul veya fakülte mezunları için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,
ş) Vagon başteknisyeni pozisyonuna atanmak için;
1) Revizör veya vagon teknisyeni unvanında; demiryolu araçları, elektrik, elektronik

teknolojisi, makine, raylı sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler
elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik, mekatronik, motor bölümü lise
mezunları için en az sekiz yıl veya,

2) İki veya üç yıllık yüksekokulların, demiryolu araçları, elektrik, elektronik teknolojisi,
makine raylı sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler elektrik
ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik, mekatronik, motor bölümü mezunları için
en az altı yıl görev yapmış olmak,

3) Vagon Teknisyeni Tamamlama (tekamül) Kursundan başarılı olmak,
t) Başteknisyen pozisyonuna atanmak için;
1) Demiryolu araçları, elektrik, elektronik teknolojisi, makine, raylı sistemler teknolo-

jisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı
sistemler makinistlik, mekatronik, motor bölümü lise mezunları için en az sekiz yıl görev yap-
mış olmak veya,

2) İki veya üç yıllık yüksekokulların, demiryolu araçları, elektrik, elektronik teknolojisi,
makine raylı sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler elektrik
ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik, mekatronik, motor bölümü mezunları için
en az altı yıl görev yapmış olmak veya,

3) Teknisyen unvanında en az altı yıl görev yapmış olmak,
u) Memur, kondüktör, şoför, veznedar pozisyonlarına atanmak için;
1) En az lise dengi okul mezunu olmak,
ü) Çözümleyici pozisyonuna atanmak için;
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1) Dört yıllık bilişim sistemleri bölümlerinden mezun olmak,
2) Programcı (uzman programcı) unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak veya

programcı unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,
gerekir.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar
MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda unvan değişikliği

sınavında başarılı olmanın yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır:
a) Mimar, mühendis, istatistikçi pozisyonlarına atanmak için;
1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
b) Mütercim pozisyonuna atanmak için;
1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Son başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Mer-

kezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) (A) seviyesinde
puan almış olmak,

c) Öğretmen kadrosuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az oniki yıl hizmeti bulunmak,
ç) Pazarlamacı pozisyonuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
d) Programcı pozisyonuna atanmak için;
1) Bilgisayar programcılığı eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
e) Psikolog pozisyonuna atanmak için;
1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
f) Makinist pozisyonuna atanmak için;
1) İki yıllık yüksekokulların elektronik teknolojisi, makine, otomotiv teknolojisi, raylı

sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler elektrik ve elektronik
teknolojisi, raylı sistemler makinistlik, makine teknolojisi bölümlerinden mezun olmak,

gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları 
Duyuru ve başvuru
MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar, ku-

rumun merkez ve taşra teşkilatındaki kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, kurumca
uygun görülen tarihlerde yapılır.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya po-
zisyonlar yazılı sınavlardan en az otuz gün önce duyurulur. İlan edilen kadrolar için belirlenen
başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını ta-
şıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde baş-
vuruda bulunabilir.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

(4) Yapılacak duyuruda;
a) Atama yapılacak kadro ve pozisyonların birimi, unvanı ve sayısı,
b) Başvuruda aranacak şartlar,
c) Başvuru yeri ve şekli,
ç) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri ile diğer hususlar
yer alır.
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(5) Diğer kurumların personeli ve adaylık veya deneme süresi içerisinde bulunanlar
başvuruda bulunamazlar.

(6) Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Başvuruda bulunanların gerekli
şartları taşıyıp taşımadığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca incelenir, aranan şartları ta-
şıyanlar kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Uygun görülen adaylara sınav giriş belgesi
verilir.

Yazılı sınav
MADDE 11 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavlarına ilişkin

konu başlıkları atama yapılacak görevin niteliğine göre belirlenir ve duyuruda yer verilir. Yazılı
sınav TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına ya da yükseköğretim kurum-
larından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış
puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sözlü sınav
MADDE 12 – (1) Yazılı sınavda en az altmış puan alan adaylar içerisinde, en yüksek

puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sı-
nava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz
üzerinden en az yetmiş puan alanlar sözlü sınavda başarılı sayılır.

Başarı sıralaması
MADDE 13 – (1) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması

esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumun resmi internet sitesinde duyurulur.
(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belir-

lenir.
(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, duyurulan kadro ve po-

zisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar per-
sonel, Genel Müdürlük tarafından ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek
olarak belirlenir.

(4) Genel Müdürlük tarafından tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas
alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanma
MADDE 14 – (1) Atanmaya hak kazanan personelin başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki puan-
larına göre üç ay içerisinde duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atamaları yapılır.
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(2) Genel Müdürlükçe sınav duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro ve pozis-
yonlar için tercih alınmış ise, başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre
atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde baş-
lanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya
pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle, boş kalan veya boşalanlara,
başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı
kadro ve pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, bu Yönetmeliğin
13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre Genel Müdürlükçe belirlenmiş olması halinde ye-
dekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan
veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar
ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozis-
yonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara yapılacak atamalar
MADDE 15 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi

pozisyonlara, bu unvanları ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul
ve esaslar çerçevesinde unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre yapılır.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin nite-
liğine ilişkin konularda yaptırılır.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, un-
van değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(4) Unvan değişikliği yazılı sınavında yüz puan üzerinden en az altmış puan alanlar ba-
şarılı sayılır.

(5) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere sadece Genel Müdürlüğün kendi
personeli başvurabilir.

(6) Bu sınava katılacaklarda; Genel Müdürlükte veya öğrenim durumlarıyla ilgisi ol-
mayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

Sınav Kurulu
MADDE 16 – (1) Sınav Kurulu, Genel Müdür onayı ile oluşturulur.
(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek

üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu Genel Müdürün görevlendire-
ceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ile en
az şube müdürü düzeyindeki diğer üyelerden olmak üzere beş kişiden oluşur. İhtiyaç duyulması
halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirile-
bilir. Ayrıca aynı usulle beş yedek üye seçilir. Kurul, üye tamsayısı ile toplanır, kararlar oy çok-
luğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak
eder.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim
hariç olmak üzere, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamaz-
lar.
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(4) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci
dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde,
bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üyeler görev-
lendirilir.

(5) Kurulun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yerine geti-
rilir.

Sınav Kurulunun görevleri
MADDE 17 – (1) Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavını yapmak veya yaptırmak, gö-

revde yükselme veya unvan değişikliği sözlü sınavlarını yapmak,
b) Yazılı sınav konu başlıklarını belirlemek, sınav sorularını hazırlamak veya hazırlat-

mak,
c) Sınava katılmaya hak kazananları ve sınav sonuçlarını duyurmak,
ç) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek veya sınavı yapan kuruma ince-

lettirerek karara bağlamak,
d) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.
Sınavların geçersiz sayılması
MADDE 18 – (1) Sınavda kopya çeken, kopya veren veya sınav kâğıtlarına belirtici

işaret koyanlar sınav salonundan çıkartılır ve düzenlenecek tutanakla sınav kâğıtları geçersiz
sayılır.

(2) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde
ilgilinin sınavı düzenlenecek bir tutanakla geçersiz sayılır.

(3) Sınava ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılır.
Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz
MADDE 19 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonuçları sınav ku-

ruluna intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Genel Müdürlüğün resmi internet
sitesinde ilan edilir. İlgililer, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına
itiraz edebilir. İtirazlar sınav kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnce-
leme sonuçları, itirazın Genel Müdürlüğe intikal tarihinden itibaren en geç beş iş günü içeri-
sinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

(2) Yazılı sınavlarda itiraz sonucu, sınav kurulunca hatalı olduğu sonucuna varılan so-
rular iptal edilerek tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir.

Sınavı kazananların değerlendirilmesi ve atanması
MADDE 20 – (1) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadro veya

pozisyonlarına ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu
atanma hakları sona erer.

(2) Görevde yükselme sınavını veya unvan değişikliği sınavını kazandığı halde atamaya
yetkili makama başvurarak her ne sebeple olursa olsun atanmak istemediğini yazılı olarak bil-
diren personel atanma hakkını kaybeder.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarılı olan adaylardan sına-
vına girdikleri unvana atananlar, göreve başlamadıkça bu unvanı kazanılmış hak olarak elde
edemezler.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 21 – (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük

dosyalarında saklanır. Diğer belgeler ise, yapılacak müteakip sınava kadar ve en az bir yıl sü-
reyle İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında saklanır.

(2) Dava konusu olan sınav belgeleri yargı süreci sonuçlanana kadar saklanır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler
MADDE 22 – (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki I sayılı cetvelde yer

alan unvanlarda görev yapanlardan, atanılacak kadronun gerektirdiği öğrenim şartını taşıyan-
ların diğer görev gruplarına geçişleri hariç olmak üzere, görev grupları arasındaki geçişler aşa-
ğıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla; ilgili personelin isteği ve atanılacak kad-
ro/pozisyon için aranan öğrenim ve hizmetin yerine getirilebilmesi için gerekli sertifika, ehliyet
gibi belgelere sahip olmak koşuluyla diğer görevlere sınavsız atama yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruplardan üst gruplara
geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce
bulunulan görevler ile bu görevler ile aynı düzeyde olan görevlere ve alt gruptaki görevlere bu
Yönetmelikle aranan öğrenim ve hizmetin yerine getirilebilmesi için gerekli sertifika, ehliyet
gibi belgelere sahip olmak şartlarını taşımak kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutul-
madan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara geçişler ile bu unvanlar arasındaki geçişler il-
gili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavına tabidir. Ancak, bu Yönetmelik kapsa-
mındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmak-
sızın öğrenimle ihraz edilen unvanlara ilişkin pozisyonlara atanabilirler.

ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, ata-
nılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve bu Yönetmelikte aranan
öğrenim ve hizmetin yerine getirilebilmesi için gerekli sertifika, ehliyet gibi belgelere sahip
olmak şartlarını taşımaları kaydıyla uzman, uzman pozisyonuyla aynı düzeydeki diğer görevler
ile daha alt görevlere sınavsız atanabilirler.

Engellilerin sınavları
MADDE 23 – (1) Gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek du-

rumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınır.
Kazanılmış haklar
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanlarda daha önce görev yapan-

ların aynı unvana tekrar atanmalarında sınav şartı ile alt görev şartı ve süresi aranmaz.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Ku-

ruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hü-
kümleri uygulanır.

Öğrenim şartı istisnası
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle

iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 6 ncı ve 7 nci
maddelerin uygulanması bakımından, dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü yürütür.
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Yükseköğretim Kalite Kurulundan:
YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ VE YÜKSEKÖĞRETİM

KALİTE KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, yükseköğretim sistemindeki iç ve dış kalite güvencesi,

yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari
hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre Yük-
seköğretim Kalite Kurulu tarafından değerlendirilmesi, bağımsız dış değerlendirme ve akredi-
tasyon kuruluşlarının tanınması ve yetkilendirilmesi ile Yükseköğretim Kalite Kurulu teşkilâ-
tına, çalışma usullerine, yükseköğretim kurumlarındaki kalite komisyonu yapılanmalarına iliş-
kin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun ek 35 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bağımsız Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşları: Yurt içinde veya yurt dı-

şında dış değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri gösteren kurum ve kuruluşları,
b) Başkan: Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanını,
c) Başkan Yardımcısı: Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısını,
ç) Dış Değerlendirici: Kurumsal dış değerlendirme programında görev yapmak üzere

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen dış değerlendirme sürecini yürütmeye
yetkin kişiyi,

d) Dış Değerlendirme: Bir yükseköğretim kurumunun veya programının kalitesinin ba-
ğımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşları tarafından değerlendirilme sürecini,

e) Genel Sekreter: Yükseköğretim Kalite Kurulu Genel Sekreterini,
f) İç Değerlendirme: Bir yükseköğretim kurumunun veya programının kalitesini kendi

içinde değerlendirmesini,
g) Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi: Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından onay-

lanan, bağımsız kurum veya kuruluşların; belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve
alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını öl-
çen dış değerlendirme ve kalite güvence sürecini değerlendirmeye yetkili olduğunu gösteren
belgeyi,

ğ) Kurul: Yükseköğretim Kalite Kurulunu,
h) Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR): Yükseköğretim kurumunun; eğitim-öğ-

retim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerine ilişkin kalite güvencesi
süreçlerini izlemek amacıyla yükseköğretim kurumu tarafından her yıl hazırlanan raporu,

ı) Kurumsal Dış Değerlendirme Programı: Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim,
araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin kalitesinin, beş yılda en az bir
defa olmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından periyodik olarak gerçekleştirilecek
dış değerlendirme sürecini,

i) Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR): Kurumsal dış değerlendirme programı kap-
samında değerlendirilen yükseköğretim kurumu için dış değerlendiriciler tarafından hazırlanan
kurumun güçlü ve iyileşmeye açık alanlarını içeren raporu,
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j) Performans Göstergeleri: Yükseköğretim kurumlarının amaç ve hedeflerine ulaşıp
ulaşmadığını ya da ne kadar ulaştığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan araç-
ları,

k) Program Değerlendirmesi: Yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sisteminin
bir parçası olarak öğretim programlarının değerlendirilmesi çalışmalarını,

l) Program Akreditasyonu: Bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşları ta-
rafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yük-
seköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen dış değerlendirme ve kalite
güvence sürecini,

m) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olacak
şekilde tasarlanan; ilk, orta ve yükseköğretim dâhil, mesleki, genel ve akademik eğitim ve öğ-
retim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren ulusal
yeterlilikler çerçevesini,

n) Yükseköğretim Kalite Güvencesi Durum Raporu: Kurul tarafından ilgili yıl içinde
dış değerlendirmesi yapılan yükseköğretim kurumlarının kurumsal değerlendirme raporlarını
dikkate alarak, her yıl hazırlanan ve başta Yükseköğretim Kurulu olmak üzere ilgili paydaşların
bilgisine sunulan raporu,

o) Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sistemi: Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğ-
retim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi,
akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının tanınması
ve yetkilendirilmesi süreçlerine ilişkin esasları,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Yükseköğretim Kalite Kurulunun Teşkilatı, Görev ve Yetkileri
Yükseköğretim Kalite Kurulunun organları
MADDE 4 – (1) Yükseköğretim Kalite Kurulu; Kurul ve Başkandan oluşur. 
Kurul
MADDE 5 – (1) Yükseköğretim Kalite Kurulu;
a) Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu tarafından seçilen üç,
b) Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen üç,
c) Millî Eğitim Bakanlığı tarafından seçilen bir,
ç) Mesleki Yeterlilik Kurumunu temsilen bir,
d) Türk Akreditasyon Kurumunu temsilen bir,
e) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu temsilen bir,
f) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını temsilen bir,
g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir,
ğ) Öğrenci temsilcisi bir
üye olmak üzere toplam on üç üyeden oluşur.
(2) (a) ve (b) bentleri uyarınca seçilen üyeler, her birisi farklı yükseköğretim kurumla-

rında görev yapmakta olan, yükseköğretimin yapısı, işleyişi ve yönetimi ile kalite değerlen-
dirme ve geliştirme uygulamaları konusunda deneyimli, yurt içindeki veya yurt dışındaki yük-
seköğretim kurumlarında en az on yıl görev yapmış, farklı alanlardaki öğretim üyeleri arasından
seçilir. (c) bendi uyarınca seçilen üyenin yükseköğretim kurumunda görev yapmakta olan, yük-
seköğretimin yapısı, işleyişi ve yönetimi ile kalite değerlendirme ve geliştirme uygulamaları
konusunda deneyimli, yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında en az on
yıl görev yapmış öğretim üyesi şartlarını taşıması gerekir. (ç), (e) ve (f) bentleri uyarınca ku-
rumları temsil edecek üyelerin en az Başkan Yardımcılığı düzeyinde, (d) ve (g) bentleri uyarınca
kurumları temsil edecek üyelerin ise en az Genel Sekreter Yardımcılığı düzeyinde olması ge-
rekir. Öğrenci temsilcisi, Kurul tarafından belirlenecek ilke ve esaslar dâhilinde belirlenir.
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(3) Kurul üyelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sa-
yılan genel şartları taşıması gerekir.

(4) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile Başkan ve Başkan Yardımcısı seçer. Ku-
rul üyelerinden öğrenci temsilcisinin görev süresi bir yıl, diğer üyelerin görev süresi dört yıldır.
İki dönemden fazla üyelik yapılamaz. Görev süresi biten veya herhangi bir nedenle Kuruldan
ayrılan üyenin yerine en geç bir ay içinde ilgili kurum/kuruluş tarafından aynı usulle seçim/gö-
revlendirme yapılır. Görev süresi dolmadan üyelikten ayrılan üyenin yerine görevlendirilen
üye, ayrılan üyenin kalan süresini tamamlar.

(5) Kurul, Başkanın belirleyeceği tarihlerde ayda en az bir kez olmak üzere, Başkanın
çağrısı veya Kurul üyelerinin üçte birinin yazılı isteği üzerine her zaman toplanır.

(6) Kurul, üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve üye tamsayısının
salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu yönünde karar verilmiş
sayılır. Üyeler, kurumlarına ilişkin kararların görüşüldüğü toplantılara katılamazlar.

(7) Geçerli mazereti olmaksızın bir yılda toplam dört toplantıya katılmayanların ve altı
aydan fazla süre ile hastalık, kaza veya başka bir nedenle görevini yapamaz durumda olanların
görev süreleri dolmadan üyelikleri sonlandırılır.

(8) Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının yöneticileri ve öğ-
retim elemanları davet edilmeleri durumunda Kurul toplantılarına katılabilirler. Bu suretle davet
edilenler, bu görev dolayısıyla öğrendikleri hususların gizliliğine uymakla yükümlüdür. Gö-
revlendirilenlerin yolluk ve zaruri masrafları Kurul bütçesinden karşılanır. Kurul üyeleri dışında
davet yoluyla toplantıya katılanların oy hakları yoktur.

Kurulun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Yükseköğretim Kalite Kurulunun görevleri;
a) Yükseköğretim sisteminde kalite güvencesine ilişkin ulusal politika ve stratejileri

belirlemek ve kamuoyu ile paylaşmak,
b) Yükseköğretim sisteminde kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için

faaliyetlerde bulunmak,
c) Yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sistemlerinin kurulmasını teşvik et-

mek ve bu konuda yükseköğretim kurumlarına rehberlik etmek,
ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde yükseköğretim kalite güvence sistemleri ile ilgili ça-

lışmaları izlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ortak çalışmalar gerçekleştirmek,
d) Dış değerlendirmede ve akreditasyonda uygulanacak ilkeleri, kalite göstergelerini

ve bunlara ilişkin kuralları belirlemek,
e) Yükseköğretim kurumlarının; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı

ve idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin beş yılda en az bir defa dış değerlendirmesini
yapmak ve ihtiyaç durumunda yükseköğretim programlarının değerlendirmesini yapmak,

f) Misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma programı kapsamında yer alan yükseköğretim
kurumlarının faaliyetlerini değerlendirmek, izlemek ve buna ilişkin sonuçları Yükseköğretim
Kuruluna sunmak,

g) Dış değerlendirme ve akreditasyonda uygulanacak süreçlerle ilgili yükseköğretim
kurumlarını bilgilendirmek üzere etkinlikler gerçekleştirmek ve yayınlar yapmak,

ğ) Yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme süreci sonrası, kurumsal geri bildirim
raporlarını değerlendirerek kalite iyileştirmelerine yönelik tavsiyeleri içerecek şekilde Yük-
seköğretim Kalite Güvencesi Durum Raporunu her yıl hazırlamak, yayımlamak ve başta Yük-
seköğretim Kurulu olmak üzere ilgili paydaşların bilgisine sunmak,
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h) Dış değerlendirme ve akreditasyon alanlarında faaliyet göstermek amacıyla, belir-
lenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde tescil almak üzere müracaat eden özel hukuk tüzel kişile-
rinin tescil müracaatlarını değerlendirerek karar vermek, bu kuruluşların faaliyetlerini izlemek
ve gerekli gördüğünde bilgi almak, gerektiğinde uyarmak veya tescillerini iptal etmek,

ı) Yükseköğretimde kalite güvencesi konusunda uluslararası kuruluşlar nezdinde Tür-
kiye’yi temsil etmek,

i) Yükseköğretim kalite güvence sistemine ilişkin konularda Türkiye Yeterlilikler Çer-
çevesi Kuruluyla işbirliği yapmak,

j) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin
Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda yer alan hükümlerin yükseköğretim kurumlarında uy-
gulanma düzeyini değerlendirmektir.

(2) Kurul, gerek gördüğü takdirde çalışma usul ve esaslarını belirleyerek komisyonlar
kurabilir, danışma kurulları oluşturabilir.

Başkan ve Başkan Yardımcısı
MADDE 7 – (1) Kurul tarafından kurul üyeleri arasından dört yıl süre ile bir Başkan

ve bir Başkan Yardımcısı seçilir.
(2) Başkanın izin, hastalık, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme ve görevde bulunmadığı

diğer hâllerde Başkan Yardımcısı, Başkana vekâlet eder.
(3) Başkan ve Başkan Yardımcısı sürekli görev yaparlar ve bu görevlerde bulundukları

sürece kurumlarından aylıksız izinli sayılırlar; görev süreleri bittiğinde veya süresinden önce
ayrıldıklarında başka bir işleme gerek kalmaksızın görevlerine geri dönerler. Görev sürelerinin
bitimini müteakip asli görevlerine başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren asli kad-
rolarına ilişkin aylıklarını almaya başlarlar.

(4) Başkan ve Başkan Yardımcısı, görevleri süresince, Cumhurbaşkanınca verilecek
geçici görevler dışında herhangi bir kamu kuruluşunda ve özel kuruluşlarda ücretli veya ücretsiz
çalışamazlar, görev alamazlar.

Başkanın görev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) Kurulun en üst yöneticisi olan Başkan, Kurulun genel yönetim ve

temsili ile kanun, yönetmelik hükümleri ve Kurul tarafından alınan kararların yürütülmesinden
sorumludur.

(2) Başkanın görevleri;
a) Kurul toplantılarının gündemini, gün ve saatini belirlemek, toplantıları idare etmek,

gündeme alınmayan başvurular hakkında gerekli işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin olarak
Kurula bilgi vermek,

b) Kurulun belirlediği stratejilere, amaç ve hedeflere uygun olarak yıllık bütçeyi ve
malî tabloları hazırlamak ve ilgili kurumlara göndermek,

c) Genel Sekreter ve şube müdürlerinin atamasını yapmak,
ç) Genel Sekreterin önerisi üzerine personelin atamasını yapmak,
d) Personelin görev ve yetki alanı ile hizmet birimlerini ve görev yerini belirlemek,
e) Kurul kararlarının gereğinin yerine getirilmesini temin etmek ve uygulanmasını sağ-

lamak,
f) İdari birimlerinin, verimli ve uyumlu bir biçimde çalışmasının en üst düzeyde orga-

nizasyonunu ve koordinasyonunu sağlamak, hizmet birimleri arasında çıkabilecek görev ve
yetki sorunlarını çözmektir.

Kurul üyelerinin mali hakları
MADDE 9 – (1) Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanına Yükseköğretim Kurulu Baş-

kan Vekili, Başkan Yardımcısına Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyeleri, Genel Sekreterine
Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri için mali ve sosyal haklar kapsamında öngörülen öde-
meler aynı usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Bunlar, emeklilik hakları bakımından
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da emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir ve emsali personele yapılan ödeme-
lerden vergi ve diğer yasal kesintilere tabi olmayanlar bu maddeye göre de vergi ve diğer ke-
sintilere tabi olmaz. Emekli olanların ise emekli aylıklarının ödenmesine devam olunur. Başkan
ve Başkan Yardımcısı hariç Yükseköğretim Kalite Kurulu üyelerine, Yükseköğretim Genel
Kurulu üyelerine ödenen tutarda huzur hakkı aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir. Kurul
üyelerine ödenecek huzur hakkı, her toplantı için devlet memur aylıkları kat sayısının (4000)
rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak meblağdır. Ancak, bir yılda on ikiden fazla huzur
hakkı ödenmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yükseköğretim Kalite Kurulunun İdari Teşkilatı

Genel Sekreterlik
MADDE 10 – (1) Genel Sekreterlik; Kurumsal Dış Değerlendirme ve Dış Değerlen-

dirme Kuruluşları Tescil Birimi, Tanıtım ve Paydaş İlişkileri Birimi ile Yönetim Hizmetleri
Biriminden oluşur.

Genel Sekreter
MADDE 11 – (1) Genel Sekreter, Yükseköğretim Kalite Kurulu idari teşkilatının ba-

şıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Başkana karşı sorumludur. Genel Sekreterin en az lisans
diplomasına sahip olması şarttır.

Genel Sekreterin görev ve yetkileri
MADDE 12 – (1) Genel Sekreterin görevleri;
a) Birimlerde çalışan tüm personelin görev ve sorumluluk anlayışına bağlı olarak hizmet

vermelerini ve hizmet içi eğitim almalarını sağlamak,
b) Birimler arasında uyumlu çalışmayı ve Kurula ait hizmetlerin yerine getirilmesini

sağlamak ve denetlemek,
c) Birimlerde görevlendirilecek personel hakkında, Kurul Başkanına öneride bulun-

mak,
ç) Kurul toplantılarında oylamaya katılmaksızın raportörlük yapmak,
d) Kurul kararlarının yazılması, imzalanması ve saklanmasını sağlamak,
e) Başkan tarafından hazırlanan Kurul gündeminin zamanında dağıtılmasını ve buna

ilişkin iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,
f) Kurul kararlarının ilgililere duyurulmasını sağlamak,
g) Kurulun her türlü yönetim hizmetlerini ve ihtiyaçlarını sağlamak,
ğ) Mevzuat çalışmalarını yapmak,
h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.
Kurumsal Dış Değerlendirme ve Dış Değerlendirme Kuruluşları Tescil Birimi
MADDE 13 – (1) Kurumsal Dış Değerlendirme ve Dış Değerlendirme Kuruluşları Tes-

cil Biriminin görevleri;
a) Kurul tarafından belirlenen dış değerlendirmede uygulanacak ilkeleri, kalite göster-

gelerini ve kuralları uygulamak,
b) Dış değerlendirmede uygulanacak yöntem ve araçlarla ilgili yükseköğretim kurum-

larının bilgilendirilmesine yönelik dokümanları hazırlamak,
c) Yükseköğretim kurumlarının her yıl hazırladıkları iç değerlendirme raporlarının za-

manında toplanmasını sağlamak,
ç) Yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme programına yönelik iş ve işlemlerin

yürütülmesini sağlamak,
d) Kurul tarafından belirlenen; bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşla-

rının tanınması ve yetkilendirilmesi sürecine ilişkin ilkeleri ve kuralları uygulamak,
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e) Dış değerlendirme ve akreditasyon alanlarında faaliyet göstermek amacıyla, belir-
lenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde yetkilendirilmek üzere Kurula müracaat eden özel hukuk
tüzel kişilerinin müracaatlarını incelemek ve ön değerlendirme raporlarını hazırlamak,

f) Dış değerlendirme ve akreditasyon alanlarında faaliyet göstermek amacıyla kurulan
özel hukuk tüzel kişilerinin faaliyetlerini izlemek, gerekli gördüğü durumlarda bilgi almak ve
gerektiğinde uyarılmaları veya tescillerinin iptali için Kurula öneride bulunmak,

g) Faaliyet alanıyla ilgili raporu her yılın sonunda hazırlamak,
ğ) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir.
Tanıtım ve Paydaş İlişkileri Birimi
MADDE 14 – (1) Tanıtım ve Paydaş İlişkileri Biriminin görevleri;
a) Kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için tanıtım, bilgilendirme ve

eğitim faaliyetlerini planlamak ve uygulamak,
b) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin

Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda yer alan hükümlerin yükseköğretim kurumlarında uy-
gulanmasını sağlamak,

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde yükseköğretim kalite güvence sistemleri ile ilgili ça-
lışmaları izlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ortak çalışmalar gerçekleştirilmesine yönelik
Kurula öneride bulunmak,

ç) Kurulun basılı, yazılı ve görsel materyallerini hazırlamak, resmi yayın organlarının
ya da süreli yayınlarının hazırlanması ve yayımı ile ilgili çalışmaları yapmak,

d) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir.
Yönetim Hizmetleri Birimi
MADDE 15 – (1) Yönetim Hizmetleri Biriminin görevleri;
a) Kurul personelinin işe alımı ve özlük haklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
b) İnşaatla ilgili teknik hizmetleri yürütmek; bakım, onarım, aydınlatma, ısıtma, temiz-

lik ve benzeri işleri yapmak veya yaptırmak,
c) Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yapmak veya yaptırmak,
ç) Kurula ait bilgi ve belge yönetimini sağlamak,
d) Evrak kayıt ve yazı işlerini yürütmek,
e) Kurul hizmetleri için gerekli olan bilişim altyapısını oluşturmak, teknolojik geliş-

meleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunda gereken önlemleri almak,
f) Yayın ve dokümanları bilgi işlem ortamına aktarmak, korumak ve gerektiğinde hiz-

mete sunmak,
g) Basım ve grafik işlerini yapmak veya yaptırmak,
ğ) Kurulun hukuki konularda danışmanlığını yapmak veya yaptırmak; Kurulun ilgili

olduğu davaları ve icra takiplerini takip etmek,
h) Stratejik plan çalışmalarını ve izleme sürecini koordine etmek,
ı) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonunun Oluşturulması,

Görev ve Yetkileri
Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonu
MADDE 16 – (1) Yükseköğretim kurumları, kendi kurumlarında kalite güvencesi ça-

lışmalarının yürütülmesi amacıyla Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonunu oluşturur.
(2) Komisyonun başkanlığını, ilgili yükseköğretim kurumunun rektörü, rektörün bu-

lunmadığı zamanlarda ise rektörün görevlendireceği rektör yardımcısı yapar.
(3) Komisyon üyeleri, aynı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulunu temsi-

len birden fazla olmamak ve farklı bilim alanlarından olmak üzere yükseköğretim kurumu se-
natolarınca, senatosu bulunmayan yükseköğretim kurumlarında yönetim kurullarınca belirlenen
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üyelerden oluşur. Komisyon üyeleri arasında yükseköğretim kurumu genel sekreteri, öğrenci
temsilcisi ile kamu yükseköğretim kurumlarında strateji geliştirme daire başkanı ve vakıf yük-
seköğretim kurumlarında ilgili süreçlerden sorumlu birim yöneticisi de bulunur. Üye sayısı,
senato tarafından belirlenen üyelerin iki yıldan az olmamak şartıyla üyelik süreleri ile komis-
yonun çalışma usul ve esasları üniversite senatolarınca, senatosu bulunmayan yükseköğretim
kurumlarında yönetim kurullarınca belirlenir ve yükseköğretim kurumunun internet sayfasında
kamuoyu ile paylaşılır. Komisyon üyesi öğrenci temsilcisi, üniversite senatoları tarafından be-
lirlenecek ilke ve esaslar dâhilinde belirlenir ve görev süresi bir yıldır.

(4) Komisyonun büro ve personel destek hizmetleri, ilgili yükseköğretim kurumunun
strateji geliştirme daire başkanlığı veya ilgili birimi tarafından yürütülür.

Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonunun görevleri
MADDE 17 – (1) Yükseköğretim Kalite Komisyonunun görevleri;
a) Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda ve Yükseköğretim Kalite Kurulu

tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı
faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ama-
cıyla ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kuruma özgü anahtar performans
göstergelerini tespit etmek, program değerlendirmesi yapmak ve bu kapsamdaki çalışmaları
senatoya; senato bulunmayan kurumlarda ise yönetim kuruluna sunmak,

b) İç değerlendirme çalışmalarını planlamak, yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve
iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurum iç değerlendirme raporunu hazırla-
yarak senatoya; senato bulunmayan kurumlarda ise yönetim kuruluna sunmak ve onaylanan
yıllık kurum iç değerlendirme raporunu kurumun resmi internet sayfasından kolay erişilebilir
şekilde kamuoyu ile paylaşmak,

c) Kurumsal dış değerlendirme programı için gerekli hazırlıkları yapmak, süreçle ilgili
iç ve dış paydaşları bilgilendirmek,

ç) Kurulun dış değerlendirme süreci sırasındaki çalışmalarına destek vermektir.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Yükseköğretim Kurumlarında İç ve Dış Kalite Güvencesi Sistemi
Yükseköğretim kurumlarında kalite güvence sistemlerinin oluşturulması
MADDE 18 – (1) Yükseköğretim kurumları, kendi kurumlarında uygulanacak iç ve

dış kalite güvence sisteminin oluşturulması ve işletilmesi ile kurumsal ve program iç ve dış
değerlendirme süreçlerinin Kurul tarafından oluşturulacak uygulama esasları doğrultusunda
yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür.

Kurum iç değerlendirme süreci ve takvimi
MADDE 19 – (1) Yükseköğretim kurumları, iç değerlendirme süreçlerini stratejik plan,

yıllık performans programı ve faaliyet raporu ile bütünleşik yapıda, bu raporları hazırlama yü-
kümlülüğü bulunmayan vakıf yükseköğretim kurumları ise vizyon, misyon ve stratejik hedefleri
ve kalite güvence sistemleriyle bütünleşik olarak; eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı
faaliyetlerini ve bunları destekleyen idarî hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde yürütür.

(2) Yükseköğretim kurumları, iç değerlendirme çalışmalarını içeren kurum iç değer-
lendirme raporlarını her yıl Ocak-Mart aylarında Kurul tarafından oluşturulan web tabanlı sis-
teme yükler.

(3) Kurum iç değerlendirme raporları ilgili yükseköğretim kurumunun ve Kurulun resmi
internet sayfasından yayımlanır.

Kurum iç değerlendirme raporlarının kapsamı
MADDE 20 – (1) Yükseköğretim Kurumları, iç değerlendirme raporlarını periyodik

olarak her yıl hazırlar ve iç kalite güvence sistemindeki iyileştirmelere yıllık raporda yer ve-
rir.
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(2) Yükseköğretim Kurumunun iç değerlendirme raporunda, kurumdaki kalite güven-
cesi süreçlerinin nasıl tanımlandığı ve işletildiği, öğretim programlarında hedeflenen yeterli-
liklere ulaşıldığının nasıl güvence altına alındığı, performans göstergelerinin nasıl izlendiği ve
sürekli iyileştirme çevrimlerinin nasıl kapatıldığına dair açıklamaların bulunması ve bu bilgi-
lerin kanıtlarla desteklenmesi gerekir.

(3) Bir yükseköğretim kurumunda eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faali-
yetleri ile idari hizmetlerini kapsayacak şekilde hazırlanacak iç değerlendirme raporu;

a) Yükseköğretimin ulusal strateji ve hedefleri ışığında belirlediği ve kurumun misyonu,
vizyonu ve stratejik hedefleri ile uyumlu kalite politikasını, izlediği yöntem ve süreçlerini,

b) Kurumun misyon ve hedeflerine ulaşabilmek için uyguladığı yönetsel/organizasyonel
süreçleri ve faaliyetlerini,

c) Kurumun misyon ve hedeflerine ulaştığından emin olmak üzere akademik ve idari
birimlerin anahtar performans göstergeleri ile ölçülebilir nitelikteki hedeflerini değerlendirdiği
ve bunların periyodik olarak gözden geçirilmesini içeren iç kalite güvence sistemini,

ç) Bir önceki iç ve dış değerlendirmede ortaya çıkan ve iyileştirilmeye ihtiyaç duyulan
alanlarla ilgili iyileştirme faaliyetlerini

kapsar.
Kurumsal dış değerlendirme programı
MADDE 21 – (1) Yükseköğretim kurumları, beş yılda en az bir defa olmak üzere Kurul

tarafından periyodik olarak yürütülecek Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında
değerlendirilir. Yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme takvimi Kurul tarafından ha-
zırlanır ve ilân edilir.

(2) Kurumsal Dış Değerlendirme Programı, Kurul tarafından görevlendirilen dış de-
ğerlendiriciler aracılığıyla, kurumun iç değerlendirme raporu üzerinden ön değerlendirmesi,
saha ziyareti ve kurumsal geri bildirim raporunun hazırlanması aşamalarından oluşan değer-
lendirme sürecini kapsar.

(3) Dış değerlendiriciler; dış değerlendirici başvurusu bulunan yükseköğretim kurum-
larındaki akademik ve idari personel, öğrenciler ve sektör temsilcileri arasından Kurul tarafın-
dan seçilir. Dış değerlendirici olarak görev alanlar saha ziyareti sürecinde kurumlarında izinli
sayılır.

(4) Yükseköğretim kurumunun kurumsal dış değerlendirmesi, bu Yönetmeliğin 20 nci
maddesinde belirtilen kapsam ve konuları içerecek şekilde ve Kurul tarafından belirlenen ku-
rumsal dış değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

Kurumsal geri bildirim raporunun kapsamı
MADDE 22 – (1) Kurumsal Dış Değerlendirme Programına dâhil olan her yükseköğ-

retim kurumu için, değerlendirme sürecinin sonunda Kurul tarafından görevlendirilen dış de-
ğerlendiriciler tarafından bir kurumsal geri bildirim raporu hazırlanır.

(2) Yükseköğretim kurumu için hazırlanan kurumsal geri bildirim raporu; kurumda yü-
rütülen eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, varsa bölgesel/ulusal ölçekte öne
çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile kurumun idari hizmetlerinin ve kurumsal karar alma sü-
reçlerindeki kalite güvencesi sistemi ile kurumun güçlü ve iyileşmeye açık alanlarını kapsar.

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Durum Raporu
MADDE 23 – (1) Kurul tarafından ilgili yıl içerisinde değerlendirilen yükseköğretim

kurumlarına ait geri bildirim raporlarına dayanılarak hazırlanan, karşılaşılan sorunlar ve kalite
iyileştirme süreci ile ilgili önerileri içeren ve yükseköğretim kalite güvencesi çalışmalarına
katkı sağlamayı hedefleyen Yükseköğretim Kalite Güvencesi Durum Raporu, her yıl Kurul ta-
rafından hazırlanarak başta Yükseköğretim Kurulu olmak üzere ilgili tüm paydaş kurum ve
kuruluşlara sunulur.
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(2) Yükseköğretim Kalite Güvencesi Durum Raporu, Kurul web sayfasından yayımlanır.
Kurum iç ve dış değerlendirme sonuçlarının kamuoyuna açıklanması
MADDE 24 – (1) Yükseköğretim kurumlarında yapılan iç ve dış değerlendirmelerin

sonuçları kamuoyuna açıktır. Yıllık kurum iç değerlendirme raporları ve dış değerlendirme
programına ilişkin kurumsal geri bildirim raporları ilgili yükseköğretim kurumlarının ve Ku-
rulun resmi internet sayfalarında yayımlanır.

Kalite güvencesi ve iyileştirme çalışmaları kapsamındaki harcamalar
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında, yükseköğretim kurumları tarafından

gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin her türlü harcama, yükseköğretim kurumlarının bütçele-
rine ilgili konuda tahsis edilecek ödenekle karşılanır. Vakıf yükseköğretim kurumları da bu
Yönetmelik kapsamında yapılacak çalışmalar için bütçesinde yeterli ödenek ayırır.

ALTINCI BÖLÜM
Program Akreditasyonu, Akreditasyon Kuruluşlarının

Yetkilendirilmesi ve Tanınması
Program akreditasyonu
MADDE 26 – (1) Yükseköğretim kurumlarında program akreditasyonuna yönelik dış

değerlendirme hizmeti, Kurul tarafından program akreditasyonu alanında yetkilendirilmiş veya
Kurul tarafından tanınan bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarınca gerçek-
leştirilir.

Akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tanınma süreci
MADDE 27 – (1) Program akreditasyonunun Kurul tarafından kabul edilmesi için ak-

reditasyon hizmeti veren ulusal bağımsız akreditasyon kuruluşlarının Kurul tarafından yetki-
lendirilerek Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi almış olması, uluslararası bağımsız akredi-
tasyon kuruluşlarının ise Kurul tarafından tanınması gerekir.

(2) Ulusal bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilme-
sine dair usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.

(3) Uluslararası bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının tanınma sü-
reçlerine dair usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kurulun mali yapısı
MADDE 28 – (1) Yükseköğretim Kalite Kurulunun hizmetlerinde ihtiyaç duyulan tüm

giderler Kurul bütçesinden karşılanır.
Kurulun gelirleri
MADDE 29 – (1) Yükseköğretim Kalite Kurulunun gelirleri şunlardır:
a) Hazine yardımları,
b) Faaliyet gelirleri,
c) Her türlü bağış ve yardımlar,
ç) Diğer gelirler.
Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı

yürütür.
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Gaziantep Üniversitesinden:
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE 

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/6/2017 tarihli ve 30099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin
altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(6) Yarıyıl sonu/yılsonu veya bütünleme sınavı notu 100 tam puan üzerinden 50 puanın
altında olan öğrenciler, ham başarı puanlarına bakılmaksızın başarısız sayılır. Bu durumdaki
öğrencilere FF notu verilir.”

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

—— • ——
Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ POLİTİK PSİKOLOJİ ÇALIŞMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesi Politik Psikoloji Ça-

lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (PPM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Üsküdar Üniversitesi Politik Psikoloji Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin (PPM) amaçları, faaliyet alanları, organları, organlarının
görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Üsküdar Üniversitesi Politik Psikoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezini (PPM),
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Üsküdar Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Batının Doğuya bakış açısındaki yanlışlar ve önyargılar ile mücadele etmek.

23 Kasım 2018 – Sayı : 30604                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



b) Politik Psikoloji teorisini merkezine koyan araştırma ve uygulama faaliyetlerinin ya-
pılmasını sağlamak.

c) Üniversite bünyesinde tarihten coğrafyaya, dil bilimlerinden ilahiyata ve cinsiyet ça-
lışmalarına kadar bir dizi ilgili bilim dalında ve farklı çalışma alanlarında Politik Psikoloji pers-
pektifinin geliştirilmesi ve araştırma alanlarının desteklenmesini sağlamak.

ç) Uluslararası ilişkiler teorisine Türkiye ve içinde bulunduğu bölge ile alakalı olarak
teori ve uygulama alanlarında üretilen bilgiye politik bakış açısından katkıda bulunmak.

d) Politik Psikoloji teori merkezli bilgi üretimi konusunda Üniversite bünyesinde bi-
linçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yapmak.

e) Politik Psikoloji yürütecek kadroların yetiştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede öngörülen amaçlara ulaşabilmek için aşağı-

daki alanlarda faaliyet yürütür:
a) Türkiye içinde ve dışında, Politik Psikoloji teorisi ile ilgili doğrudan veya dolaylı

her konuda araştırma ve inceleme projeleri yapmak, yaptırmak, bu gibi çalışmalara katılmak,
desteklemek.

b) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Politik Psikoloji teorisi ile
ilgili ders ve seminerler verilmesini sağlamak.

c) Kamu kuruluşları ve diğer tüzel kişilerden gelecek istekler doğrultusunda konu ile
alakalı incelemeler ve araştırmalar yapmak, eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak.

ç) Yayınlar yapmak, yaptırmak ve teşvik etmek, bu konuda kitaplık ve arşiv oluşturmak.
d) Faaliyetleriyle ilgili olarak Türkiye dışındaki yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmak.
e) Merkezin amaçları doğrultusunda Üniversite ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği

yaparak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.
f) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Birimleri ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları veya Üni-

versite dışından konusunda uzman kişiler arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür tam
zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.
f) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca

karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.
g) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak

Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
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ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri
program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağla-
mak.

h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör tarafından Müdür yardımcıları

görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları veya ko-

nusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilecek en az 4 üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi
üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde
olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır.
Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması
konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit
etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve
benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile dı-
şarıdan, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcileri arasından
Rektör tarafından görevlendirilen en fazla 15 üyeden oluşur. Danışma Kuruluna Müdür baş-
kanlık eder.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlen-
dirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur
ve istişari nitelikte görüş bildirir.

(4) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanabilir. Müdür gerekli gördüğü
takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayı-
sının salt çoğunluğu ile toplanır.

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.
c) İlgili kuruluşlar arasında iş birliği sağlamak ve Merkez faaliyetleri hakkında öneri-

lerde bulunmak.
Çalışma birimleri ve görevleri
MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve et-

kinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici
çalışma birimleri oluşturulabilir. Birimler, birim başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi so-
rumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üni-
versitedeki ilgili personelden oluşur.
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(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Rektörlüğün onayıyla kurulur, ilgili başkan
veya Müdürün görevlendireceği kişi başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak
Müdürlüğe önerilerde bulunur. Bu birimlerde yer alan elemanlar, Yönetim Kurulunca öngörülen
süreler için görevlendirilirler. Müdür, söz konusu birimlerin faaliyetlerini izler ve denetler. Sü-
resi dolan birim elemanları Yönetim Kurulunca yeniden görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-
lecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Bütçe harcamalarında Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör

bu yetkisini Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:
KOOPERATİFLERİN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

İLE KURUCU ORTAK SAYILARI VE ÇALIŞMA BÖLGELERİNİN
BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 2/7/2018 tarihli ve 30466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koopera-
tiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma
Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” ibaresi “Ticaret Bakanlığınca”, 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını”,
17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi ise “Ticaret
Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet koo-
peratifleri için büyükşehir olan illerde tamamı bir çalışma bölgesi oluşturan ilçe/ilçeler listesi”
başlıklı Ek-1’in ilk satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/7/2018 30466
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Körfez 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9856 

—— • —— 

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9855 
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Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 9854 

—— • —— 

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 9853 
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İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 9998 

—— • —— 

İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 9999 

—— • —— 

İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 10000 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

IP KAMERALI GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı’nın ihtiyacı olan, “IP Kameralı Güvenlik Sistemi” kapalı zarfta teklif 

alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi TR94 0001 0025 3339 0090 2627 

67 IBAN numaralı hesaba yatırılan 100,00 TL karşılığında, “Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi 

Esvafçı Sokak No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL 

karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların, tekliflerini en geç 18.12.2018 tarih saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel 

Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 20.12.2018 günü saat 14:00’de Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 10087/1-1 

—— • —— 
İSTANBUL İLİ, FATİH İLÇESİ, TOPKAPI MAHALLESİNDE BULUNAN ÇAPA KAN 

BAĞIŞI MERKEZİNİN TADİLAT VE ONARIMI YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1- İstanbul İli, Fatih İlçesi, Topkapı Mahallesi, 2579 Ada, 20 Parsele Kayıtlı Taşınmaz 

Üzerindeki Çapa Kan Bağışı Merkezinin Tadilat ve Onarımı Yaptırılacaktır. 

2- Firmalar,  teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3- İhaleye ait şartnameler T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi TR94 0001 0025 

3339 0090 2627 67 IBAN numaralı hesaba yatırılan 250,00 TL karşılığında “ Ataç 1 Sok. No:32 

Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi 

Esvapçı Sokak No:8 Üsküdar/İSTANBUL”  adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL 

karşılığında temin edilebilecektir.  

4- İdari,  teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

5- Firmaların ihale zarflarını en geç 17.12.2018 günü saat 10:30’a kadar “Ahmediye 

Mahallesi Halk Caddesi Esvapçı Sokak No:8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul 

Müdürlüğümüze vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

6- 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 21.12.2018 saat 14:30’ da İstanbul 

Müdürlüğümüzün Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

9- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 10137/1-1 

—— • —— 
İHALE İPTAL İLANI 

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) alanına ait, 

Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi ile ilgili olarak; 10/11/2018 tarih, 30591 

sayılı ve 13/11/2018 tarih, 30594 sayılı Resmi Gazetelerde ilanı yayımlanan ihale iptal edilmiş 

olup, yeni ihale tarihi bilahare ilan edilecektir. 10180/1-1 
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MALDI TOFF MİKROORGANİZMA TANIMLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı 

“MALDI TOFF Mikroorganizma Tanımlama Sistemi” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç 

sahibi kurumca 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 No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130- TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 27/11/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei 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. 10160/1-1 
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2 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Meram Tıp Fakültesi 

Hastanesi Başmüdürlüğü ihtiyacı "2 Kalem Tıbbi Cihaz", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç 

sahibi kurumca 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 No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis 

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 03/12/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei 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. 10161/1-1 
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6 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

ihtiyacı "6 kalem Tıbbi Cihaz” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 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 No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis 

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 30.11.2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei 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. 10162/1-1 
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POPÜLER BİLİM DERGİLERİNİN BAYİLERCE OKUYUCUYA 

ULAŞTIRILMASI SATIŞ İHALESİ 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: 

TÜBİTAK tarafından yayımlanan Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik 

dergilerinin 01/01/2019 - 31/12/2019 tarihleri arasında 12 ay süre ile satışı TÜBİTAK Taşınır ve 

Taşınmazlarının İdaresine Dair Yönetmeliğin 18’inci maddesinin (b) bendine göre “Açık Artırma 

ve Eksiltme Usulü” ile yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1 - İdarenin : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu  

a) Adresi : Atatürk Bulvarı No: 221, Kavaklıdere Çankaya/ ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 - 298 14 60 - 0 312 - 427 36 98 

c) Elektronik posta adresi  : satinalma@tubitak.gov.tr  

2 - İhale konusu işe ait bilgiler 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Bilim ve Teknik Dergisi : Aylık 30.000 adet x 12 ay 

 : Meraklı Minik Dergisi : Aylık 55.000 adet x 12 ay 

 : Bilim Çocuk Dergisi : Aylık 95.000 adet x 12 ay  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Atatürk Bulvarı No: 221, Satınalma Müdürlüğü–

Kavaklıdere Çankaya/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 06/12/2018 - 10.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler  

4.1. İstekliler idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmış sicil kayıt belgesi, 

4.2. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya 

vekâletname. 

4.3. Standart Formlar: (Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve 

birim fiyat teklif cetveli ile iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi)  

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı, Atatürk Bulvarı No: 221, Satınalma Müdürlüğü Kavaklıdere 

Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve 100,00 (Yüz) TL karşılığı, idarenin aynı adresinden 

satın alınabilir.  

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

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Bulvarı No: 221, Satınalma Müdürlüğü, 

Kavaklıdere Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

9 - Geçici teminat alınmayacaktır. 

10 - Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 10163/1-1 
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1 ADET HAVALI SONDAJ MAKİNESİ VE EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

 

10118/1-1 
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ARSALAR SATILACAKTIR 

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

 
 9848/1-1 
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ARSA VASIFLI TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

 
 10077/1-1 
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MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR 

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

 
 10138/1-1 
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HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız yer silolarında mevcut pancarın kanallara çekilmesi işidir. 

İhale kayıt numarası : 2018/596883 

1- İdarenin 

a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah Yunus 

  Emre Cad. Kapı No:2 15220 BURDUR  

b) telefon ve faks numarası :0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67 

c) elektronik posta adresi (varsa) : 

2- İhale konusu hizmetin 

a) niteliği, türü ve miktarı : 2018-2019 Kampanya döneminde (Kasım 2018-

Ocak 2019) Fabrikamız yer silolarına silolanacak 

±%20 toleranslı tahmini 20.000 (Yirmibin)Ton 

pancarın ortalama (100-150) metre mesafedeki 

pancar kanallarına taşınması işi en az 2 adet 15 ton 

kapasiteli damperli kamyon ve 1 adet 150 hp 

gücünde lastik tekerlekli yükleyici ile yapılacaktır. 

Ayrıca siloların içindeki pancarların yüzdürülmesi işi 

de yapılacaktır. Yüklenici kepçenin önünde mutlaka 

tırmıkçı bulunduracaktır. 

b) yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası  

c) işin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 30 gündür. 

3- İhalenin : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu  

d) Tarihi ve saati : 03/12/2018 Pazartesi Günü saat 14:30 

4- İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 30,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5- Teklifler 03/12/2018 Pazartesi Günü saat 14:30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

8- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara 

tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 10149/1-1 
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ÖN YETERLİLİK İLANI 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Koordinatörlüğünden:  

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi 

hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 

19. Maddesi gereğince “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2018/594816 

1-İdarenin 

a) Adresi : Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Tandoğan 

Yerleşkesi Ek Hizmet Binası A Girişi 1.Kat 

Beşevler/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 215 90 01/3139- 2150478 

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  

ç) Ön yeterlilik dokümanının 

    görülebileceği web adresi : www.ankara.edu.tr 

2-Ön yeterlilik konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Süt Ve Süt Mamülleri Üretim Sistemi 

b) Malın teslim edilme/işin 

    yapılma yeri veya yerleri : Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

c) İşin süresi : 150 (Yüzelli) Takvim günü 

3-Ön yeterlilik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü  

b) Tarihi ve saati : 04/12/2018 saat 10:00 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza sirküleri; 

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

ç) İlanın 4.4 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun 

3.maddesindeki (f) bendiyle geçici 4.maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri, 

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 

f) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.1. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her 

bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

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

kriterler:  

4.2.1- Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

4.3.1-Bu maddeye yer verilmemiştir. 

4.3.2-Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler  

4.3.2.1 Bu maddeye yer verilmemiştir. 

4.3.3.Tedarik edilecek malların markaları, numuneleri, katalogları, fotoğrafları 

Teklif edilen malların teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacıyla 

4.3.3.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri 

materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.) 

4.3.3.2. Başka dilde dilde sunulan dokümanlar onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte 

verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. 

4.3.3.3. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir. 

4.3.3.4. Marka ve model beyanı verilecektir. 

5- Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

6- Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

6.1.Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir.  

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7- Ön yeterlik başvurusu, 04/12/2018 saat 10:00’a kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği 

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

9-Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 10155/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK YERALTI EL TELSİZİ VE EKİPMANLARI 4734 SAYILI 

KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE  

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
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 10089/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK ATEŞLEME MANYETOSU 4734 SAYILI KANUNUN 3/g 

MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE  

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
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 10090/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden: 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

Üniversitemiz İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü'ne 2547 S. Kanunun 65. maddesine, 

Öğr. Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin 7. ve 8. maddelerine ve Üniversitemizin 

Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Dr. Öğr. Üyesi 

alınacaktır. 

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan 

dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat teslim 

etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen veya 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi 

BÖLÜM: İşletme Bölümü 

AKADEMİK ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi    

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1 

ÖZEL KOŞULLAR: Üretim yönetimi konusunda uluslararası düzeyde geçerli bir 

üniversiteden doktora derecesine sahip olmak, en az 3 yıl akredite bir üniversitede yardımcı 

doçent olarak çalışmış olmak, finans ve üretim yönetimi konularında disiplinler arası araştırma 

deneyimine sahip ve bu konularda uluslararası hakemli dergilerde yayın yapmış olmak. 

BAŞVURU ADRESİ :  İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü,  

Üniversiteler Mahallesi, Bilkent Ankara    10134/1-1 

—— • —— 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI        : Dünya Organ Nakli Vakfı 

VAKFEDENLER :  Pr.Dr.Mehmet Haberal 

VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU : Ankara 8.Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.11.2018 tarihinde kesinleşen 24.10.2018 tarih 

ve  E.2018/577, K.2018/633 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI  :   Organ nakli bilimsel alanı ve klinik uygulaması, bilimsel iletişim 

sürekli eğitim, dünya genelinde organ nakli uygulamasına dair yasal, etik ve doku ve organ bağışı 

sürecinin (LEDO) gelişmesini desteklemek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 60.000.- TL.(ALTMIŞBİNTÜRKLİRASI) dır. 

YÖNETİM KURULU : Mehmet Haberal, Ali Haberal, İbrahim Haldun Müderrisoğlu 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Vakfın herhangi 

bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türkiye Organ 

Nakli ve Yanık Tedavi Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 10133/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin Şırnak il sınırları 

içerisinde sahip bulunduğu ARİ/GYP/K/N47-b3 no’lu petrol işletme ruhsat sahasına 5.565 

hektarlık sahanın ilavesi için 13.11.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 10091/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A. O. M41-c1, c3, c4 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı 

almak için 13.11.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 10092/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.11.2018 Karar No: 7200 

ŞİRKETİN: 

● TİCARİ UNVANI : Çalık Petrol Arama Üretim San. Tic. A.Ş. 

● MERKEZ ADRESİ : Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. No: 163 Şişli/ 

İSTANBUL 

● TEBLİGAT ADRESİ : Ak Plaza Yaşam Cad. No: 7 Kat: 16 Söğütözü/ 

ANKARA 

● MÜRACAAT TARİHİ : 08.10.2018, 11.10.2018 

RUHSATIN: 

● MAHİYETİ : İşletme ruhsatı 

● KAYNAKLANDIĞI 

ARAMA RUHSATI : AR/ÇPA/4495 

● YÜZÖLÇÜMÜ : 9.198 hektar 

● BÖLGESİ : Kara 

● KAPSADIĞI İL : Mardin 

● KAPSADIĞI İLÇE : Savur 

● PAFTA NUMARASI : ARİ/ÇPA/K/M45-c4-1 

KARAR: 

Çalık Petrol Arama Üretim San. Tic. A.Ş.’nin Mardin ili Savur ilçesinde sahip olduğu 

AR/ÇPA/4495 hak sıra no’lu arama ruhsatı sınırları içerisinde kalan 9.198 hektarlık 

ARİ/ÇPA/K/M45-c4-1 paftası için petrol işletme ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 18’inci 

maddeleri gereğince, başvuru paftasında günümüze kadar petrol arama ve üretim faaliyetinin 

olmaması ve ileriye dönük arama ve üretim programının verilmemesi nedeniyle talebin reddine 

karar verilmiştir. 10093/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic A.Ş.’nin Şırnak il sınırları 

içerisinde sahip bulunduğu ARİ/GYP/K/N47-b4-1 no’lu petrol işletme ruhsat sahasına 5.133 

hektarlık sahanın ilavesi için 08.11.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 10094/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 2 pafta, 8 ada, 17 parsel üzerindeki 893010 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen 9995 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 802 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 2. İdare 

Mahkemesinin 2017/3316 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 28.09.2018 

tarihli ve E.2017/3316-K.2018/1760 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Yeşil Vadi Yapı 

Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 13.11.2018 tarihli ve 205437 sayılı 

Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 10164/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Samsun İli, Terme İlçesi, 26.27.D pafta, 81 ada, 248 parsel üzerindeki 896815 YİBF nolu 

yapının denetimini üstlenen Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat 

Mühendisi Yüksel AYDIN (Oda Sicil No: 3889) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan 

davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 18.10.2018 tarihli ve E.2018/368-K.2018/1962 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Yüksel AYDIN hakkında, 

31.12.2017 tarih ve 30287 sayılı Resmi Gazete ilanı ile tesis edilen idari işlemin sebebiyet kaydı 

ile ilgili olan kısmı, 13.11.2018 tarih ve 203726 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 10165/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Niğde İli, Ulukışla İlçesi, 29.30.S.C pafta, 66 ada, 4 parsel üzerindeki 1102302 YİBF nolu 

yapının denetimini üstlenen Atakale Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ömer 

ARBAK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18870, Oda Sicil No: 

20544) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 

18.10.2018 tarihli ve E.2018/1512 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın 

yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 12.05.2018 tarih ve 30419 sayılı Resmi 

Gazete ilanı ile Ömer ARBAK hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili 

olan kısmının yürütmesi, 13.11.2018 tarih ve 203795 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 10166/1-1 

—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

15.11.2018 tarihli ve 30596 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Yapracık Mahallesi 85314/1 nolu ve Aşağıyurtçu Mahallesi 85276/3 nolu Parselasyon Planlarının 

askıya çıkarılma tarihleri 15.11.2018 olması gerekirken sehven 15.03.2015 olarak hatalı 

yazılmıştır. Yapracık Mahallesi 85314/1 ve Aşağıyurtçu Mahallesi 85276/3 sayılı Parselasyon 

Planlarının ilan tarihleri 15.11.2018 olarak düzeltilmiştir. 

İlgililere ilanen duyurulur. 10141/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10181/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 10157/1-1 
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Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 10158/1-1 
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İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 10159/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 10152/1-1 
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Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 10147/1-1 
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Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 10153/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10154/1-1 
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

02.11.2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete’de “Devlet Yükseköğretim 

Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına 

İlişkin Yönetmelik” yayımlanıp aynı tarihte yürürlüğe girdiğinden dolayı 07.11.2018 

tarih ve 30588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan akademik ilanımızda yer alan ve 

aşağıdaki tabloda belirtilen norm fazlası kadrolar iptal edilmiştir. 

 

BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI UNVAN ADET 

KAD. 

DER. AÇIKLAMA 

TIP FAKÜLTESİ 
Dahili Tıp Bil.Böl./ 

Halk Sağlığı 
Profesör 1 1 

Kanser sürveyansı ve kanser 

epidemiyolojisi alanında uluslararası 

işbirlikli çalışmalar yapmış olmak. 

 
Dahili Tıp Bil.Böl./  

Adli Tıp  
Doçent  1 1 

Alevsiz Atomik Absorbsiyon 

Spektrofotometri ile ilgili çalışması 

olmak. 

 
Cerrahi Tıp Bil.Böl./  

Kalp ve Damar Cerrahisi  
Doçent 1 1 

Nativ ve protez kalp kapak 

endokarditleri cerrahisi konusunda 

deneyimli olmak. 

 
Cerrahi Tıp Bil.Böl./  

Göğüs Cerrahisi 

Dr.Öğr.Üyes

i 
1 1 

Göğüs Duvarı tümörleri konusunda 

çalışması olmak. 

 
Dahili Tıp Bil.Böl./  

Göğüs Hastalıkları 

Dr.Öğr.Üyes

i 
1 1 

Endobronşial ultrasonografi (EBUS) 

tecrübesi ve bu alanda yayını olmak. 

NECATİBEY EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

Güzel Sanatlar Eğit. Böl./  

Müzik Eğitimi 
Profesör 1 1 

Doçentliğini Müzik Eğitimi alanında 

almış olup, Müzik Eğitimi ve Piyano 

Eğitimi ile ilgili çalışma yapmış olmak.  

 
Eğitim Bil. Böl./  

Eğitim Yönetimi  
Profesör 1 1 

Doçentliğini Eğitim Yönetimi Teftişi 

Planlaması ve Ekonomisi alanında 

almış olup, Okul İklimi ile ilgili 

çalışmaları olmak. 

 
Matematik ve Fen Bil. Böl./ 

İlköğretim Matematik Eğitimi 
Profesör 1 1 

Doçentliğini Matematik alanında almış 

olup, Kenmotsu Manifoldlar ve katlı 

Çarpım Manifoldları ile Altmanifoldları 

konularında çalışmaları olmak. 

 
Matematik ve Fen Bil. Böl./  

Biyoloji  Eğitimi 
Doçent  1 1 

Doçentliğini Biyoloji Eğitimi alanında 

almış olup, Biyoteknoloji-Genetik 

Eğitimi konusunda çalışmaları olmak. 

 
Matematik ve Fen Bil. Böl./  

Kimya Eğitimi 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Kimya Eğitimi alanında 

almış olup, Madde miktarıyla ilgili 

semantik hatalar üzerine çalışma 

yapmış olmak. 

 
Türkçe ve Sos.Bil.Eğit.Böl.  

Türk Dili ve Ed.Eğit. 
Doçent 1 1 

Yeni Türk Edebiyatı alanında 

Doçentliğini almış olup, Çocuk ve 

Gençlik Dergileri ile ilgili çalışmaları 

olmak. 

 
Eğitim Bil. Böl./  

Rehberlik ve Psikolojik Danış. 
Doçent 1 1 

Eğitim Programları ve Öğretim 

alanında Doçentliğini almış olmak. 

 
Eğitim Bil. Böl./  

Rehberlik ve Psikolojik Danış. 
Doçent 1 1  

 
Türkçe ve Sos.Bil.Eğit.Böl.  

Sosyal Bil.Eğit. 

Dr.Öğr.Üyes

i 
1 1 

Eğitim Programları ve Öğretim 

alanında doktora yapmış olup, Sosyal 

Bilgiler Öğretmenliğinin Öğretim 

Becerileri üzerine çalışmaları olmak. 
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BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI UNVAN ADET 

KAD. 

DER. AÇIKLAMA 

İKTİSADİ VE İDARİ 

BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

İktisat Böl./  

İktisadi Geliş.ve Ulu.İktisat 
Doçent 1 1 

İMF Politikaları ile ilgili çalışmaları 

olmak. 

İLAHİYAT 

FAKÜLTESİ 

 

Temel İslam Bil.Böl./  

Kelam ve İslam Mez.Tar. 

Doçent 1 1 

İmam Maturidi ve Ebü’l-Berekat, En-

Nesefi gibi Maturidi alimler üzerinde 

çalışmaları olmak. 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 
İnşaat Müh.Böl/ Yapı Doçent 1 1 

Doçentliğini İnşaat Mühendisliği 

alanında almış olup, Yapı malzemesi 

ve cam ve plastik atıklarının çimento 

harcı üretiminde değerlendirilmesi 

konusunda çalışmaları olmak. 

 
Jeoloji Müh.Böl./  

Maden Yatakları ve Jeokimya 
Doçent 1 1 

Masif sülfid ve krom cevherleşmeleri 

hakkında çalışmaları olmak. 

 Makine Müh.Böl./ Enerji 
Dr.Öğr.Üyes

i 
1 1 

Biyodizel ve İçten Yanmalı Motorlar 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

 Gıda Müh.Böl./ Gıda Bilim 
Dr.Öğr.Üyes

i 
1 1 

Gıda Mikrobiyolojisi, Laktik asit 

bakteri izolasyonu ve indentifikasyonu 

ile biyofilm oluşturma yetenekleri 

konusunda çalışmaları olmak. 

FEN EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 
Kimya Böl./ Analitik Kimya Profesör 1 1 

Zeytin ve gıda örneklerinde ardışık 

element fraksiyonlaması konusunda 

çalışmaları olmak. 

 
Sosyoloji Böl./ 

Genel Sosyoloji ve Metodoloji  
Profesör 1 1 

Gençlik ve Gönüllülük Sosyolojisi 

alanlarında yayın ve proje çalışmaları 

yapmış olmak. 

 
Fizik Böl./ 

Katıhal Fiziği 
Doçent 1 1 

Nitrür tabanlı heteroeklem yapıların 

iletim özellikleri konusunda 

çalışmaları olmak. 

 
Kimya Böl./ 

Anorganik Kimya 
Doçent 1 1 

Geçiş metal komplekslerinin kristal 

yapıları, termal özellikleri, antikanser, 

antimikrobiyal ve DNA etkileri 

konularında çalışması olmak. 

 
Kimya Böl./ 

Biyokimya 
Doçent 1 1 

Doktorasını Biyokimya Anabilim 

Dalında yapmış olup, Perilendiimid 

türevlerinin sentezi ile ilgili çalışmaları 

olmak. 

 
Kimya Böl./  

Analitik Kimya  
Doçent 1 2 

Yenilebilir yağlarda matriks 

eliminasyonu ve kemometri 

konusunda çalışmaları olmak. 

 
Coğrafya Böl./ 

Fiziki Coğrafya 

Dr.Öğr.Üyes

i 
1 1 

Doktorasını Jeoparklar konusunda 

yapmış olmak. 

VETERİNER 

FAKÜLTESİ 

Klinik Bil.Böl./  

Veterinerlik İç Hastalıkları 
Doçent 1 1 

D vitamininin immun fonksiyonları ile 

ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

TURİZM FAKÜLTESİ 
Gastronomi ve Mutfak San.Böl./ 

Gastronomi ve Mutfak San.  
Profesör 1 1 

Doçentliğini Turizm alanında almış 

olup, Gastronomi ve menü 

mühendisliği alanında çalışmaları  

olmak. 

 
Gastronomi ve Mutfak San.Böl./ 

Gastronomi ve Mutfak San.  
Doçent 1 1 

Konaklama İşletmelerinde 

Sendikaların Hizmet Kalitesine Etkileri 

konusunda çalışma yapmış olmak. 

 
Turizm Reh.Böl./ 

Turizm Rehberliği  
Doçent 1 1 

Turizm Rehberliği alanında 

çalışmaları olmak. 

 

BEDEN EĞİTİMİ VE 

SPOR  

YÜKSEKOKULU 

Beden Eğit.Ve Spor Eğit.Böl./ 

Beden Eğit.Ve Spor Eğit. 
Profesör 1 1 

Öğretmenlik Mesleği, Sporda Şiddet, 

İş Doyumu, Sosyal Medya 

konularında çalışmaları olmak. 

 10136/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında boş bulunan 

Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (GİH) 8 inci ve 9 uncu derecelerden toplam (45) adet İl Göç 

Uzman Yardımcısı kadrosuna 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca İl Göç Uzmanı olarak 

yetiştirilmek üzere giriş sınavı ile İl Göç Uzman Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve 

sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav başvurularının alınması ve yazılı sınav, 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne yaptırılacaktır. 

Sözlü sınav ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. 

I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 

2- En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarından birini bitirmiş olmak, 

3- Başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme 

Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP31, KPSSP36, 

KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat 

edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak İl Göç Uzman 

Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da 

yazılı sınava çağrılırlar), 

4- 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış (01.01.1983 ve daha 

sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak. 

II- SINAV BAŞVURUSU 

1- Giriş Sınavı başvuruları Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları 

Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından elden veya posta yoluyla alınacaktır. Başvuruda 

adaylardan https://aybu.edu.tr/gpm/ adresinden elde edecekleri başvuru belgesi (doldurulmuş 

olarak ıslak imzalı ve beraberinde bir adet vesikalık fotoğraf), ilgili KPSS puan türünü gösterir 

ÖSYM sonuç belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, ilgili lisans mezuniyetlerini gösteren lisans 

diplomalarının fotokopisi istenmektedir.  Giriş Sınavı başvuruları 26 Kasım 2018 Pazartesi günü 

saat 09.00’da başlayıp 07 Aralık 2018 Cuma günü saat 17.00’da sona erecektir. Posta yoluyla 

gönderilen başvurularda gönderilme tarihi dikkate alınacaktır. Posta sürecindeki aksaklıklardan 

Üniversite sorumlu değildir. 

2- Sınava girmeye hak kazanan adaylar 14 Aralık 2018 tarihinde https://aybu.edu.tr/gpm/ 

internet adresinde ilan edilecek, adaylara başka herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır. 

Sınava girmeye hak kazandığı listede ilan edilen adaylar 17 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 

09.00’dan 21 Aralık 2018 Cuma günü saat 16:00’a kadar sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi 

amacıyla katkı bedeli olarak 85,00 TL (Seksen Beş Türk Lirası) sınav ücretini Ankara Yıldırım 

Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbank - Ankara Merkez 

Şubesi TR53 0001 2009 1940 0006 0001 55 nolu IBAN hesap numarasına açıklamalar kısmına 

adayın adı soyadı, TC kimlik numarası ve sınav adı (İl Göç Uzman Yardımcısı Sınavı) belirtilerek 

yatıracaklardır. 

3- Sınava girmeye hak kazanan ve listede adı ilan edilen ancak belirlenen tarihlerde sınav 

ücretini yatırmayan adaylar sınava giremeyeceklerdir. 

4- Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Eksik, yanlış 

ve/veya hatalı bilgiler yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın 

beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın 

bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. 
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5- Başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya 

giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı 

geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. 

III- SÖZLÜ SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER 

Giriş sınavında başarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıdaki 

belgeleri sözlü sınavdan önce Genel Müdürlüğe teslim ederler. 

a) Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında 

tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği), 

b) Üç adet vesikalık fotoğraf, 

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, 

ç) T.C. kimlik numarası beyanı, 

d) Özgeçmiş, 

e) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (2 adet)  

Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlükçe de onaylanabilir. 

IV- ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR 

Genel Müdürlüğümüz İl Göç Uzman Yardımcısı alınacak fakülteler, kadro adedi, yazılı 

sınava çağırılacak aday sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Mezun Olunan Fakülte 

Kadro 

Adedi 

Yazılı Sınava Çağırılacak 

Aday Sayısı 

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olmak, 

45 900 

TOPLAM 45 900 

 

V- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI  

1- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.  

2- Giriş sınavının yazılı bölümünün sınav sorularının % 80’i lisans eğitimine ait mesleki 

bilgilerden, % 20’si Genel Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgilerden oluşmaktadır.  

3- Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün il göç uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı 

bölümü test usulünde gerçekleştirilecek olup sınav konuları şunlardır: 

A- Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin sınav konuları; 

Yabancılar hukuku, 04.04.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma 

Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile ilgili bölüm 

maddeleri (Onüçüncü bölümün tüm maddeleri) 

B- Lisans eğitimine ait mesleki bilgilere ilişkin sınav konuları; 

Mikro ve makro iktisat, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar, 

kamu maliyesi, maliye politikası, anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku (genel hükümler), 

medeni hukuk (başlangıç-kişiler hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler), uluslararası hukuk, 

insan hakları, yönetim bilimi, siyaset bilimi, siyasi tarih, Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, 

uluslararası kuruluşlar. 

VI- SINAV TARİHİ VE YERİ 

1- Giriş Sınavı yazılı bölümü 23 Aralık 2018 (Pazar günü) tarihinde Ankara’da 

yapılacaktır. Sınav, sabah saat 10.00’da başlayacaktır. Sınavın süresi 120 dakikadır. 

2- Sınava başvuran adaylar için Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından hangi 

bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi 

hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini 20 Aralık 2018 tarihinden itibaren Ankara Yıldırım 

Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi https://aybu.edu.tr/gpm/ 

internet adresinden edinecektir. 
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3- Adayların, sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve 

yanlarında, sınava giriş belgesi ile T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya 

süresi geçerli pasaport bulundurmaları gerekmektedir. Bu belgeler dışında başka bir evrak sınava 

giriş için kabul edilmeyecektir. 

4- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü 

sınav tarihi, yeri ve saati Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinden ilan 

edilecektir. 

VII- YAZILI SINAVIN DUYURULMASI VE İTİRAZ 

Yazılı sınav sonuçları Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir. Yazılı 

sınavda 70 ve daha yukarı puan alanlardan sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi Genel 

Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinde ve Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 

Yenimahalle /ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında ilan edilecektir. 

Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını sınavın yapılmasından 

itibaren 3 (üç) gün içerisinde, Genel Müdürlüğe yapabileceklerdir. Sınav sorularına ve 

uygulamasına ilişkin itirazlar Genel Müdürlük tarafından en geç 3 (üç) iş günü içerisinde 

AYBÜ’ye gönderilecektir. AYBÜ bu itirazların kendisine tebliğinden itibaren 5 (beş) iş günü 

içerisinde inceleyip sonuçlandırarak Genel Müdürlüğe bildirecektir. 

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün 

içerisinde Genel Müdürlüğe yapılacaktır. Genel Müdürlük bu itirazların (gerekmesi halinde) en 

geç 3 (üç) iş günü içerisinde AYBÜ’ye gönderecektir. AYBÜ bu itirazları 5 (beş) iş günü 

içerisinde inceleyip sonuçlandırarak Genel Müdürlüğe bildirecektir. İtirazlara yönelik tüm 

sonuçlar Genel Müdürlük tarafından adaya bildirilecektir. İtirazlarda, AYBÜ’ye gelen evrak kayıt 

tarihi geçerli olacaktır.  

Adaylar, soru ve sonuçlarına ilişkin itiraz başvurularını Ankara Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbank - Ankara Merkez Şubesi TR58 

0001 2009 1940 0006 0000 65 nolu IBAN hesap numarasına 25 TL (Yirmi Beş Türk Lirası) itiraz 

ücreti yatırarak alınan banka dekontu, itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı 

olduğu dilekçe ile Genel Müdürlüğe yapacaklardır. 

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. Kimlik numarası, imza, adresinin 

bulunmadığı ve banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

VIII-YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAV 

Yazılı sınavın değerlendirilmesi; Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler 80 puan, genel 

Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgiler 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden 

yapılacaktır.  

Yazılı sınav sonucunda yetmiş (70) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan 

başlanarak belirlenen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki 

adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. 

Sözlü sınavda adaylar; 

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (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),  

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),  

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),  

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),  

yönlerinden ve belirtilen puan ağırlıklarında değerlendirilecektir.  

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az yetmiş 

(70) puan almaları gerekmektedir.  
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IX-GİRİŞ SINAVI SONUCU 

Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az 

yetmiş (70) puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak 

kaydıyla başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak 

belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik 

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

olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.    

Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre 

sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, giriş sınavında başarılı olmak 

şartıyla atama yapılacak kadro sayısını geçmemek üzere, Komisyonca belirlenecek sayıda aday 

ise yedek olarak tespit edilecektir. 

Giriş sınavı sonuçları Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinde ve 

hizmet binasında ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu 

yazılı olarak bildirilecektir. 

Adaylar, sınava katılacakların listesinin yayınlanmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde 

sınav listesine veya sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde sınav 

sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, en fazla 5 (beş) gün içinde incelenerek itiraz 

sonuçları adaya yazılı olarak bildirilecektir. 

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 

edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa 

dahi iptal edilecektir. Bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıca, gerçeğe aykırı 

beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğümüz 

(www.goc.gov.tr) internet adresinden yapılacaktır. 

X-ATAMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER 

Uzman yardımcılığı giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir: 

a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı. 

b) Dört adet vesikalık fotoğraf. 

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı. 

ç) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı 

beyanı. 

d) Mal bildirimi. 

e) Kamu etik sözleşmesi. 

İlan olunur. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

Adres : Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 

  Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 

  06370 Yenimahalle /ANKARA 

Tel : 0312 422 08 27-29 

Faks : 0312 422 09 00 

 

Adres : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  

  Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi  

  Güvenevler Mahallesi Cinnah Cad. No:16   

  06690 Çankaya / ANKARA 

Tel : 0312 9061300 – 1095/1346 

E-mail : gpmsinav@ybu.edu.tr 10088/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 353)
–– Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında

Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Karar (Karar Sayısı: 354)

–– Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı
Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı
Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 355)

–– Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya
Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı
Ödemelerinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 356)

–– İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi Kurulması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 357)

–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespiti Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 360)

ATAMA KARARLARI
–– Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcılığına Abdulhadi

TURUS’un Atanması Hakkında Karar (Karar: 2018/237)
–– Yükseköğretim Kurulu Üyeliklerine Ait Seçme Kararı (Karar: 2018/238)
–– Bazı Rektörlüklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2018/239)
–– Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Sondan DURUKANOĞLU

FEYİZ’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2018/240)

YÖNETMELİKLER
–– Resmî Gazete Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 358)
–– Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik (Karar

Sayısı: 359)
–– Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel

Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
–– Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği
–– Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Üsküdar Üniversitesi Politik Psikoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak

Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ

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


