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KANUNLAR

BAZI KANUNLAR İLE 635 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7176 Kabul Tarihi: 30/5/2019

MADDE 1 – 19/6/1979 tarihli ve 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanu-

nunun 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Döner sermaye, 3 üncü maddede sayılan iş, hizmet ve faaliyetleri dolayısıyla kurumlar

vergisinden muaftır. Bu muafiyetin, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile

13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerine

şümulü yoktur.”

MADDE 2 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Ka-

nununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“İstanbul Galata Üniversitesi

EK MADDE 201 – İstanbul’da Bulut Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğre-

tim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu

tüzel kişiliğine sahip İstanbul Galata Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Diş Hekimliği Fakültesinden,

b) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinden,

c) Spor Bilimleri Fakültesinden,

ç) Meslek Yüksekokulundan,

d) Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden,

oluşur.”

T.C.
Resmî Gazete
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MADDE 3 – 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununa
56 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Disiplin işlemleri ile disiplin amirleri:
MADDE 56/A – Kurum hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla

kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmeliklerin öngördüğü ödevleri yurt içinde veya
yurt dışında yerine getirmeyen, mevzuatın gerekli kıldığı hususlara uymayan veya yasakladığı
işleri yapan memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personel hakkında durumun niteliğine ve ağır-
lık derecesine göre bu Kanunda yer alan disiplin cezaları verilir.

Disiplin amirleri, Kurumca çıkarılacak yönetmelikle tespit edilecek amirlerdir.”
MADDE 4 – 2954 sayılı Kanuna 56 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.
“Disiplin cezaları:
MADDE 56/B – Kurumda görev yapan memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personele

uygulanacak disiplin cezaları ile disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
1) Uyarma: Personele, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin

yazıyla bildirilmesidir. Bu ceza, 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde yer alan uyarma ce-
zasını gerektiren fiil ve hallerde verilir. 

2) Kınama: Personele, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazıyla bildi-
rilmesidir. Bu ceza, 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde yer alan kınama cezasını gerek-
tiren fiil ve haller ile aşağıda sayılan fiil ve hallerde verilir:

a) Özürsüz veya izinsiz olarak yapım ve yayınla ilgili görevine geç gelmek, erken ay-
rılmak, görev mahallini terk etmek.

b) Arşivlenmesi gereken materyali, süresi içinde sayısal arşiv sistemine yüklememek,
sayısallaştırılmamış programları ilgili birime teslim etmemek, arşiv içeriğinin korunmasında
kusurlu davranmak.

3) Aylıktan kesme: Personelin brüt aylığı veya sözleşme ücretinden, 1/30-1/8 arasında
kesinti yapılmasıdır. Bu ceza, 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde yer alan aylıktan kesme
cezasını gerektiren fiil ve haller ile aşağıda sayılan fiil ve hallerde verilir:

a) Görevinin gereklerini yerine getirmemek suretiyle veya görevli olmamakla birlikte
fiil ve halleri ile yayının aksamasına sebep olmak.

b) Kuruma ait yayın içeriği barındıran bant, film, plak, CD, DVD, taşınabilir bellek
gibi gereçler ile yayın malzemesi olarak kullanılacak program ve haber metinlerinin kaybına
yol açmak.

c) Denetimden geçen metne aykırı program hazırlamak veya denetim sonucunda dü-
zeltilmesi bildirilen hususları düzeltmeden programı yayınlamak yahut yayınlanmasına sebep
olmak.

d) Program, haber ve haber programını denetimi yapılmadan yayınlamak yahut bunların
yayınlanmasına sebep olmak.

e) Bu Kanun ile 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve
Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca saklanması zorunlu olan görsel, işitsel içerik ve
benzerlerini saklanma süresinin bitiminden önce silmek, sildirmek veya yok etmek.

4) Kademe ilerlemesinin durdurulması: Fiilin ağırlık derecesine göre personelin bulun-
duğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır. Bu ceza, 657 sayılı Kanunun 125 inci
maddesinde yer alan kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller ile
aşağıda sayılan fiil ve hallerde verilir:

a) Görevinin gereklerini yerine getirmemek suretiyle veya görevli olmamakla birlikte
fiil ve halleri ile yayının durmasına veya yapılamamasına sebep olmak.
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b) Program, haber ve haber programının denetimini mevzuatına uygun yapmayarak ge-
nel yayın esasları veya yayın hizmeti ilkelerine aykırı olarak yayınlanmasına sebep olmak.

c) Kurum denetim kademelerince yayınlanmamasına karar verilen veya yargı mercileri
ya da idari organlar tarafından yayını yasaklanmış yahut eser veya hak sahibinin izin vermediği
içeriği yayınlamak, yayınına izin vermek veya sebep olmak.

d) Ender bulunan veya kopyası olmayan yayın arşiv materyalinin kullanılamaz hale
gelmesine veya kaybına yol açmak.

e) Kurumca belirlenen başka iş ve hizmet yasağına aykırı davranışta bulunmak.
Bulundukları derecelerin son kademesinde olanlardan, öğrenim durumları itibarıyla de-

rece yükselmesi yapamayan personel ile kadro karşılığı sözleşmeli personelin yukarıda belir-
tilen fiil ve hallerinin vukuunda brüt aylığı veya sözleşme ücretinin 1/4-1/2’si kesilir.

5) İşten çıkarma: Personelin, Kurumda herhangi bir statüde veya başka kamu kurum
ve kuruluşlarında memur olarak bir daha çalıştırılmamak üzere Kurumla ilişiğinin kesilmesidir.
Bu ceza, 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde yer alan Devlet memurluğundan çıkarma
cezasını gerektiren fiil ve haller ile aşağıda sayılan fiil ve hallerde verilir:

a) Hizmeti aksatmak veya durdurmak amacıyla görevinin gereklerini kasten yerine ge-
tirmeyerek veya aynı amaçla fiil ve hallerde bulunmak suretiyle yayının aksamasına, durmasına
veya yapılamamasına sebep olmak.

b) Genel yayın esasları veya yayın hizmeti ilkelerine kasten aykırı yayın yapmak veya
yapılmasına sebep olmak.

c) Kurumun yayın mecralarından yararlanarak, Devletin iç veya dış güvenliği ile kamu
düzenini bozacak nitelikte yayın yapmak veya yapılmasına sebep olmak.”

MADDE 5 – 2954 sayılı Kanuna 56 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Disiplin işlemlerinin uygulanma esasları:
MADDE 56/C – Memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personel hakkındaki disiplin iş-

lemlerinde bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanunun Dördüncü Kısmının
“Disiplin” başlıklı Yedinci Bölümünde yer alan hükümler uygulanır. Bu bölümde yer alan
“Devlet memurluğundan çıkarma” cezasına ilişkin düzenlemeler “İşten çıkarma” cezası hak-
kında uygulanır. Bununla birlikte;

a) Memurlar ve kadro karşılığı sözleşmeli personelin disiplin işleriyle ilgili olarak, Ku-
rumda Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu kurulur. Bu kurulların kuruluşu, üyelerinin
görev süresi, görüşme ve karar usulü, hangi personel hakkında karar verebilecekleri ve bunların
yetki ve sorumlulukları Kurumca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

b) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe iler-
lemesinin durdurulması cezası Disiplin Kurulunun kararı alındıktan sonra Genel Müdür tara-
fından; işten çıkarma cezası Genel Müdürün bu yöndeki isteği üzerine Yüksek Disiplin Kuru-
lunca verilir. Disiplin kurullarınca ret kararı verilmesi halinde, Genel Müdür on beş gün içinde
başka bir disiplin cezası verebilir.

c) Personele, aynı olaydaki birden fazla fiili için çeşitli disiplin cezalarının uygulanması
gerektiği hallerde, fiiline uyan cezalardan en ağırı verilir.

d) Kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme cezası verilenler beş yıl, kademe
ilerlemesinin durdurulması cezası verilenler on yıl boyunca Kurum içinde müdür ve emsali ek
göstergedeki yönetici kadroları ile daha yüksek ek göstergeli yönetici kadrolarına atanamazlar.

e) Bu Kanun ile 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde sayılan ve disiplin cezası ve-
rilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara
da aynı neviden disiplin cezaları verilir.”
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MADDE 6 – 2954 sayılı Kanuna 56 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Görevden uzaklaştırma:
MADDE 56/D – Görevden uzaklaştırma, Kurum hizmetlerinin gerektirdiği hallerde

görevleri başında kalmalarında sakınca görülen personel hakkında uygulanan ihtiyati bir ted-
birdir. Görevden uzaklaştırmaya, Genel Müdür ile Kurum müfettişleri yetkilidir. Görevden
uzaklaştırmaya ilişkin işlemler 657 sayılı Kanunun Dördüncü Kısmının “Görevden Uzaklaş-
tırma” başlıklı Sekizinci Bölümünde yer alan hükümlere göre yapılır.”

MADDE 7 – 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 47 nci maddesinin be-
şinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, uhdesindeki ruhsatları bölerek aynı alan
için Genel Müdürlükten birden fazla yeni ruhsat talep edebilir. Genel Müdürlük tarafından Ma-
den Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü adına yeni ruhsatlar düzenlenebilir.”

MADDE 8 – 3213 sayılı Kanunun geçici 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 29 – Bu Kanun kapsamında;
a) Yer altındaki maden işlerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yer

altındaki maden işlerine ilişkin 11/9/2014 tarihi itibarıyla, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında devam eden sözleşmeler ile bu Kanun kapsamındaki
rödovans sözleşmesi ile çalışan rödovansçılara,

b) Kanunun 2 nci maddesinde sayılan IV. Grup madenlerden “Linyit” ve “Taşkömürü”
çıkaran özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerinin ruhsat sahibi olarak işlettikleri yer altı maden iş-
letmeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin 11/9/2014 tarihinden önce sözleşmeye
bağlanarak işlettirdikleri yer altı maden işletmelerinde çalışan rödovansçılara,

4857 sayılı Kanunun 41 inci, 53 üncü ve 63 üncü maddelerinde 10/9/2014 tarihli ve
6552 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ile ek 9 uncu maddeyle oluşan maliyet artışlarının
karşılanmasına ilişkin destek verilebilir. Destek tutarları belirlenirken kömür fiyatlarının deği-
şimi de dikkate alınabilir. Bu destekler Genel Müdürlük bütçesine konulan ödeneklerden kar-
şılanır. Maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu usul ve esasların uygu-
lanma süresi Cumhurbaşkanınca belirlenir.”

MADDE 9 – 3213 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 43 – 14/2/2019 tarihli ve 7164 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Ka-

nunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Devlet hak-
kı oranlarına ilişkin olarak bu Kanunda yapılan değişiklikler 2018 yılı Devlet hakkı beyan, ta-
hakkuk ve tahsilatlarında uygulanmaz.”

MADDE 10 – 3213 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 44 – 28/2/2019 tarihinden önce Maden Tetkik ve Arama Genel Mü-

dürlüğü tarafından hazırlanan kaynak veya rezerv raporları olan madenler için bu maddenin
yayımından itibaren altı ay içerisinde Genel Müdürlüğe başvurulması halinde, Maden Tetkik
ve Arama Genel Müdürlüğüne buluculuk hakkı verilir.”

MADDE 11 – 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzen-
lemeler Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “acil” ibaresi madde
metninden çıkarılmıştır.

MADDE 12 – 9/5/1990 tarihli ve 3644 sayılı 130 İlçe Kurulması Hakkında Kanunun
1 inci maddesinin altmış altıncı fıkrası ile Kanuna ekli (66) sayılı listede yer alan “Bahşili”
ibareleri “Bahşılı” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 13 – 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli
Sular Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (34) numaralı bendi yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 14 – 5686 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yatırım çakışması
EK MADDE 1 – (1) Jeotermal kaynak ve doğal minarelli su arama ve işletme faaliyet-

leri ile Devlet ve il yolları, otoyollar, demir yolları, havaalanı, liman, baraj, enerji tesisleri, ma-
den, petrol, doğalgaz, su isale hatları gibi kamu yararı niteliği taşıyan ya da gerçek veya tüzel
kişilere ait diğer yatırımların birbirlerini engellemesi, jeotermal kaynak ve doğal minarelli su
arama ve işletme faaliyetlerinin yapılamaz hale gelmesi, yatırım için başka alternatif alanların
bulunamaması durumunda, jeotermal kaynak ve doğal minarelli su arama ve işletme faaliyetleri
ve yatırımla ilgili karar, kamu yararı açısından yatırımların önceliği ve önemini tespit etmek
üzere, ilgili Bakanlığın uygun görüşü alınarak Bakanlık tarafından verilir. Bakanlık tarafından
alınan bu kararlar, kamu yararı kararı yerine geçer. Jeotermal kaynak ve doğal minarelli su ara-
ma ve işletme faaliyetinin yapılamaz hale geldiği alanın ruhsattan taksir edilmesine veya ruh-
satın iptal edilmesine Bakanlık tarafından karar verilir.

(2) Bakanlık veya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi
halinde hazırlatılan rapor, danışmanlık ücretleri, yapılacak tetkik ve incelemeler için gerekli
yolluk, gündelik ve benzeri tüm harcamalar yatırımcı tarafından karşılanır. Ayrıca Bakanlık
veya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kararı ile faaliyeti kısıtlanan jeotermal kaynak
ve doğal minarelli su arama ve işletme faaliyetleri yapanın veya yatırım sahibinin yatırım gi-
derleri, lehine karar verilen tarafça tazmin edilir. Yatırım çakışması işlemleri nedeniyle Bakan-
lıkça veya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce herhangi bir sebeple ödenmek zorunda
kalınan tutar, lehine karar verilen tarafa rücu edilir.”

MADDE 15 – 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hiz-
metleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5 – 1/1/2019 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar,
araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçilmesi
nedeniyle 30 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmez, verilmiş olanlar
tebliğ edilmez, tebliğ edilmişlerin tahsilatından vazgeçilir, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış
davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama ve takip gi-
derleri taraflar üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez. Söz konusu cezalar kapsa-
mında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar maddenin yürürlüğe gir-
diği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde maddenin yürürlüğe girdiği
tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar red ve iade edilir.”

MADDE 16 – 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin
Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Diplomatik kariyer memuriyetine geçiş
GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği İşleri uzman ve uz-

man yardımcıları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde yazılı olarak
talep etmeleri halinde, bir kereye mahsus olmak üzere düzenlenecek meslek memurluğu ya da
konsolosluk ve ihtisas memurluğu geçiş sınavlarından yalnız birine, yaş sınırı hariç olmak üze-
re, bu Kanunda kayıtlı şartlar uyarınca girebilir.

(2) Sınav, bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde bu Kanun ve
Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği çerçevesinde Bakanlık tarafından yapılır.
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(3) Geçiş sınavında başarılı olanlar, kıdemlerine denk düşecek şekilde, 1 sayılı Cum-
hurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde düzenlenen meslek me-
murları ile konsolosluk ve ihtisas memurlarının unvanlarına ilişkin 3 ve 4 sayılı listelerde yer
alan 5 inci veya 6 ncı unvan grubuna atanır. Bu şekilde atananlardan, bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihte mevcut statüsünde dokuz yıldan az kıdemi bulunanlar atama işlemi sonrasında
toplamda dokuz yılı doldurduktan sonra başkatiplik sınavına girme hakkı kazanır; dokuz yıl
ve daha fazla kıdemi bulunanlar ise meslek memurları ya da konsolosluk ve ihtisas memurları
için düzenlenecek ilk başkatiplik sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olanlar, 1 sayılı Cum-
hurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde düzenlenen meslek me-
murları ile konsolosluk ve ihtisas memurlarının unvanlarına ilişkin 3 ve 4 sayılı listelerde yer
alan ve kıdemlerine denk düşen unvan grubuna atanırlar.”

MADDE 17 – 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Ka-
nununun geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mülga 2822 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre Bakanlıkça yayımlanan 2009
Temmuz istatistiğinde kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde onunu üyesi
bulunduran işçi sendikaları ile 2009 Temmuz istatistiği sonrasında 15/9/2012 tarihine kadar
kurulmuş işçi sendikalarının bu fıkrayı değiştiren maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
bir yıl içinde yapacakları yetki tespit başvuruları 41 inci maddede yer alan işyeri veya işletme
çoğunluğu şartlarına göre sonuçlandırılır.”

MADDE 18 – 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 123 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e)
bendinde yer alan “1/7/2019” ibaresi “1/7/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Ka-
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci mad-
desinin birinci fıkrasında yer alan “10.000 Türk lirasını” ibaresi “15.000 Türk lirasını” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 20 – 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Yükseköğretim Kurumlarının Araştırma
ve Geliştirme Projelerinin Karşılanması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin adı “Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığının Araştırma, Geliştirme, Yenilikçilik ve Girişimcilik Faaliyetle-
rinin Karşılanması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” şeklinde ve 8 inci maddesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sanayi alanındaki araştırma,
geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetleri ile teknolojik gelişmeleri takip etmek, des-
teklemek ve teşvik etmek amacıyla sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve
enstitüler ile işbirliği yaparak bu kurumların teknolojik araştırma ve geliştirmeye aktif katılımını
sağlamak amacıyla hazırlanan programlara, projelere veya komite/komisyon/çalışma gruplarına
ilişkin hizmetlerde 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci mad-
desine göre öğretim elemanları ve diğer kamu görevlileri ile kamu görevlisi olmayan alanında
uzman diğer kişiler görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilenler için yapılacak harcamalar
Bakanlık bütçesinden gerçekleştirilir. Bu kapsamda görevlendirilen öğretim elemanları ile ka-
mu görevlisi olmayan alanında uzman diğer kişilere 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen aylık tutarın beş katını aşmamak kaydıyla diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtla-
malara tabi olmaksızın her yıl Bakanlıkça belirlenecek tutar üzerinden doğrudan görevlendirilen
kişiye ödeme yapılır ve bu ödemeden yararlananlara ayrıca 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı
Harcırah Kanununa göre harcırah ödenmez.
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(2) Birinci fıkrada belirtilen amaçlarla yükseköğretim kurumlarına araştırma ve geliş-
tirme projeleri karşılığı aktarılan hibe niteliğindeki tutarlar, ilgili idarelerin bütçelerine gelir
kaydedilmeksizin proje adına açılacak özel hesaplarda izlenir. Yükseköğretim kurumları ve
vakıf üniversitelerine aktarılan tutarların harcanmasına ve muhasebeleştirilmesine ilişkin hu-
suslar Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak
yönetmelikle belirlenir. Bu kapsamda yapılan harcamalar 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Ka-
mu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında denetlenir. Desteklenen projelerde, proje
süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında görev yapan öğretim elemanlarına 15.000
gösterge rakamının, yükseköğretim kurumlarının teknik hizmetler sınıfında görev yapan per-
sonele ise 8.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu
bulunacak tutarı geçmemek üzere proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden aylık öde-
me yapılabilir. Memur ve diğer kamu görevlisi olmamak kaydıyla projede görev yapan diğer
proje personeline proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden aylık ücret ödenir.

(3) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile 2547 sayılı Kanuna göre görevlendirileceklerin
asli görevlerine ait aylık, ücret, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali ve sosyal
hakları ödenmeye devam edilir. Bu madde kapsamında görevlendirilen öğretim elemanları,
2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde öngörülen ödemelerden aynı usul ve esaslar çerçe-
vesinde yararlanır.”

MADDE 21 – 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa aşağıdaki ge-
çici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 14 – Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması
hiç yapılmamış olmasına rağmen 4/11/1983 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe
kadar fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üze-
rinde tesis yapılan taşınmazlara veya kaynaklara kısmen veya tamamen veyahut irtifak hakkı
tesis etmek suretiyle malikin rızası olmaksızın fiilî el konulması veya hukuki el atılması sebe-
biyle mülkiyet hakkından doğan taleplere dair bedel ve tazminata ilişkin davalarda verilen
mahkeme kararları kesinleşmedikçe icraya konulamaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce, kesinleşmemiş mahkeme kararlarına dayanılarak başlatılan icra takipleri kesinleşmiş
mahkeme kararı ibraz edilinceye kadar durdurulur.”

GEÇİCİ MADDE 1 – Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı kadro-
larında bulunan ve sınav tarihi itibarıyla en az üç yıl görev yapan, uyarma ve kınama hariç son
üç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan, Defterdarlık Uzmanı ve Gelir Uzmanı ola-
bilmek için yaş ve öğrenim alanı şartları hariç mevzuatında öngörülen diğer şartları taşıyan
personelden; usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından
belirlenerek kadrolarında bulundukları Kurum tarafından bu maddenin yayımı tarihinden iti-
baren, beş yıl içinde iki defa yapılacak sınavda başarılı olanlar, kurumlarında Defterdarlık Uz-
manı ve Gelir Uzmanı kadrolarına atanırlar.

MADDE 22 – (1) Bu Kanunun;
a) 20 nci maddesi 9/7/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 23 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

11/6/2019
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AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ, GÜRCİSTAN HÜKÜMETİ VE

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAVUNMA

ALANINDA İŞ BİRLİĞİ MUTABAKAT MUHTIRASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 7177 Kabul Tarihi: 30/5/2019

MADDE 1 – (1) 31 Mart 2018 tarihinde Giresun’da imzalanan  “Azerbaycan Cumhu-

riyeti Hükümeti, Gürcistan Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma

Alanında İş Birliği Mutabakat Muhtırası”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

11/6/2019

—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK

CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSAL SÜRÜCÜ

BELGELERİNİN/SÜRÜŞ EHLİYETLERİNİN KARŞILIKLI

OLARAK TANINMASI VE DEĞİŞİMİ ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 7178 Kabul Tarihi: 30/5/2019

MADDE 1 – (1) 23 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/

Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşması”nın onaylanması uy-

gun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

11/6/2019
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FİNANS UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Finans Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-

rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-

lerine 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: Atatürk Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Da-

nışma Kurulunu,

b) Merkez: Atatürk Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ekonomik ve finansal konularda, ulusal ve uluslararası nitelikte, bilimsel araştırma,

uygulama, eğitim ve öğretim, dokümantasyon ve veri çalışmaları yapmak; Türkiye ve dünyada

ekonomik ve finansal politika uygulamalarını araştırmak, politika önerileri geliştirmek, talep
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edilmesi halinde ilgili kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara yardımcı olmak ve onlarla işbirliği

içerisinde çalışmak.

b) Toplumun finansal okur-yazarlık seviyesini artırmak.

c) Üniversite-sanayi işbirliği geliştirilerek sanayinin ihtiyaçlarına yönelik projeler yü-

rütmek, araştırma ve incelemeler yapmak.

ç) Finans sektörüne eleman yetiştirmek ve finans sektöründe çalışan işgücünün niteli-

ğini artırmak amacıyla ulusal ve uluslararası diploma ve sertifika programları açmak.

d) Ülkemizde kamuda ve özel sektörde faaliyet gösteren işletmelerin değere dayalı ve

sürdürülebilir uygulama örneklerinin “vaka analizi” tabanlı olarak izlenmesi, incelenmesi, de-

ğerlendirilmesi, geliştirilmesi ve bu çalışmaları; akademisyenlerin, öğrencilerin, araştırmacı-

ların ve ilgili sektörlerdeki profesyonel kurum ve kadroların bilgi ve kullanımlarına sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası eğitim programları, araştırma, inceleme, uygulama, proje ha-

zırlama ve yürütme faaliyetleri kapsamında çalışmalar yapmak.

b) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yaparak söz konusu kuruşlar için Mer-

kezin amaçları ve faaliyet alanlarına ilişkin projeler hazırlamak, geliştirmek, yürütmek, danış-

manlık yapmak ve onlar için araştırmalar yapmak.

c) Özel sektör kuruluşlarıyla aşağıdaki çalışmaları yürütmek:

1) İhtiyaç duyulan alanlarda araştırma-inceleme.

2) Mevcut elemanlarının niteliğini geliştirme.

3) İhtiyaç duyulan nitelikli işgücünü yetiştirme.

4) Finansal problemleri için danışmanlık faaliyetleri yürütme.

ç) Hizmet içi eğitim çalışmaları, kurslar, seminerler, sertifika programları, atölye çalış-

maları ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür

faaliyetlere iştirak etmek ve başarılı öğrenciler ile akademik personelin iştiraki için destek vermek.

d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak eğitim prog-

ramları açmak, projeler yürütmek ve araştırma/yayınlar yapmak, seminer, konferans, kongre,

sempozyum ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzen-

lenen bu tür faaliyetlere iştirak etmek.

e) Üretilen bilgilerin, verilerin ve uygulama önerilerinin hem bilim, hem finans çevreleri

hem de kamuoyu ile paylaşılması için araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen

bulguları kapsayan yayınlar yapmak.

f) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar (Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve benzeri) ve onlara

bağlı olan kuruşlara projeler hazırlamak, yürütmek veya mevcut projelere katılmak.
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g) Diğer üniversiteler ve eğitim kurumları ile aşağıdaki çalışmaları yürütmek:

1) Eğitim programı tasarlama ve içerik geliştirme.

2) Eğitim programları için doküman sağlama (ders kitabı, vaka çalışması, uygulamalı

soru ve çözümleri).

3) Eğitimcinin eğitim programını düzenleme.

4) Öğrencileri için eğitim programları hazırlama.

5) Öğrencileri için finansal okuryazarlık projesi uygulama.

ğ) Kamu ve özel sektör işletmeleri ile ilgili alanlarda "vaka analizleri" hazırlamak ve

son kullanıcı ihtiyaçları çerçevesinde hazırlanan içeriğin gerekli tasnif ve erişim altyapısını ta-

sarlamak, kurmak ve geliştirmek.

h) Merkez bünyesinde yürütülen araştırmalardan elde edilen verileri ve Merkez dışında

hazırlanan araştırmalardan uygun görülenleri fiziki ve sanal ortamda yayınlamak.

ı) Merkezce düzenlenen programlara katılanlara Üniversitenin yetkili organlarınca be-

lirlenen kurallara göre belge vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl

için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden gö-

revlendirilebilir. Müdürün görevden alınmasında da aynı yöntem uygulanır. Müdür, Merkezin

çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından en fazla

iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilebilir. Müdür yar-

dımcıları, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür, kısa süreli olarak görevi başında

bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görev süresinin dol-

ması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi

sona erer.

(3) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda Rektör

tarafından yeni bir Müdür görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.
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b) Merkezi temsilen ulusal ve uluslararası işbirliği anlaşmaları yapmak ve uygulamak.

c) Merkezin, Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin

ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Ku-

rulu kararlarını uygulamak.

d) Merkeze ait bütçeyi hazırlanmak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak, Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporlarını onay için Rektörlüğe

sunmak.

f) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üze-

rine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere en fazla yedi üyeden

oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdürün belirle-

yeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.

c) Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını be-

lirlemek, ilgili birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak.

ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

d) Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuru-

luşları ve benzeri kuruluşlar ile yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek ça-

lışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek, gerekli olan işbirliği anlaşmalarını incele-

yerek görüş bildirmek.

e) Müdürün, Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değer-

lendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

f) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylanmak üzere Rek-

törlüğe sunmak.

g) Merkezin ulusal ve uluslararası eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika

konusundaki ilkeleri belirlemek.

ğ) Personel ihtiyacını belirlemek.
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Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Üniversitenin öğretim

elemanları, Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış di-

ğer üniversitelerden öğretim elemanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları,

sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine

Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilen en fazla otuz üyeden oluşur. Süresi sona eren

üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez olağan olarak toplanır. Mü-

dür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu toplantılarında toplantı yeter sayısı ile tavsiye niteliğinde görüş ve

öneriler hakkında karar yeter sayısı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin amaçları doğrultusunda Mer-

kezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak

ve gerektiğinde faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyon veya alt komisyonlar oluşturulmasını

teklif etmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ve diğer ihtiyaçlar

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-

lecek personel tarafından karşılanır.

(2) Merkezin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken büro ve sair çalışma mekânları

Müdürün önerisi de dikkate alınarak Üniversite tarafından tahsis edilir. Elverişli bir çalışma

ortamı sağlanması için gereken teknik altyapı ile tefrişat Üniversite tarafından sağlanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Atatürk Üniversitesinden:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Atatürk Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ATAUM): Atatürk Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ulusal, uluslararası ve Erzurum ili düzeyinde top-

lumsal konular ile ilgili bilimsel çalışmalar yürütmek, Türkiye’nin göç olgusu ve benzeri top-
lumsal politika uygulamalarını araştırmak, araştırma sonuçlarına dayanarak toplumsal politika
önerileri geliştirmek ve talep edilmesi halinde bu önerileri kamu kurumlarıyla paylaşmak, ya-
pılacak akademik çalışmaları yayınlamak, ortaya çıkacak ürünlerin seminer, sempozyum ve
konferans gibi etkinlikler vasıtasıyla akademik çevreler ve kamuoyuna aktarılmasını sağla-
maktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uluslararası, ulusal, bölgesel ve özellikle de Erzurum ili kapsamında toplumsal ko-

nular dahilinde ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde projeler
yürütmek ve uygulamak.
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b) Erzurum ili kapsamında sosyolojik veri tabanı oluşturmak.
c) Geleneksel ve sosyal medya yayınlarını takip etmek.
ç) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kurumlarla Merkezin amacına uygun olarak işbirli-

ğinde bulunmak.
d) İcra edilecek akademik toplantılara katılmak, ilgili kurumlarla işbirliği halinde aka-

demik ve bilgilendirici toplantılar düzenlemek.
e) İstekte bulunan kamu kurumları ve özel kuruluşlara akademik danışmanlık hizme-

tinde bulunmak.
f) Merkezin çalışma alanının kapsamına giren konularda konferans, seminer, çalıştay,

sempozyum ve panel gibi akademik etkinliklerde bulunmak.
g) Üniversitenin eğitim, öğretim ve staj faaliyetlerine katkı sunmak ve sertifika prog-

ramları düzenlemek.
ğ) Rektörlüğün belirleyeceği konularda çalışmalar yapmak.
h) Üniversite ve ilgili kurumlar aracılığı ile başta Erzurum ili olmak üzere Türkiye’deki

coğrafi bölgelerde sosyal, bilimsel perspektifle kamu hizmetinde bulunmak, bilimsel yaklaşım
ve bilimsel veri ile ulusal ve uluslararası topluma faydalı olmak.

ı) Bu amaçlar doğrultusunda farklı üniversitelere bağlı ilgili merkezlerden rehberlik
hizmeti almak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından
üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi tamamlanan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Mü-
dürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması halinde, görevi kendiliğinden sona erer
ve Rektör yeni bir Müdür görevlendirir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından en
fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcısı, Müdürün vereceği
görevleri yerine getirir ve yokluğunda ona vekâlet eder. Müdürün görev süresi sona erdiğinde,
istifa ettiğinde ya da görevden alındığında müdür yardımcısının da görevi sona ermiş olur.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri yürütmek ve Merkez için yeni

hedefler belirlemek.
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Merkezi temsil edip ilgili idari işleri yürütmek.
ç) Yurt içi ve yurt dışı ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, amaca uygun

projelerin uygulama, sevk ve idaresini yapmak.
d) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve toplantı çağrısında bulunmak.
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e) Yayınlanması ve Üniversite dışında sunulması istenen araştırma ve incelemeleri Rek-

törün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversite öğretim

üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen beş kişi olmak

üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Herhangi

bir nedenle ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir

üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu iki ayda bir salt çoğunluk

ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezde akademik ve teknik personelin görevlendirilmesi ile ilgili hususlarda Mü-

dürün önerisini incelemek ve Rektörün onayına sunmak.

c) Faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait

çalışma programını hazırlamak.

ç) Araştırmalar ve yayınlar yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek ve eğitim-öğretime

yardımcı olmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, üniversitelerde görevli öğretim elemanlarından

ve/veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarında Merkezin faaliyet

alanı ile ilgili çalışan/faaliyet gösteren kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tara-

fından görevlendirilen en çok dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi

üç yıldır.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Merkez tarafından yapılan çalışmalar, araştırma proje-

leri ve yayınlar hakkında görüş bildirmek ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk

Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI

EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dil ve Konuşma

Bozuklukları Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine ve yönetim
organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi Uygulama ve Araştırma
Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma
şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini (OMÜKOM),
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Dil ve konuşma bozukluğu nedeniyle Üniversite içinden ve Üniversite dışından Mer-

keze yapılan başvuruları değerlendirmek, bireysel ya da grup halinde dil ve konuşma terapisi
programları düzenlemek, bu programları uygulayarak dil ve konuşma terapisi yapmak, vaka-
ların özelliğine göre dil ve konuşma sorunları hakkında kişiye ya da yakınlarına danışmanlık
yapmak.

b) Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili araştırmalar yapmak, ulusal ya da uluslararası
kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen projelerde birlikte çalışmalar yap-
mak.

c) Lisans ve lisansüstü düzeyde dil ve konuşma terapisi alanında eğitim-öğretim, tez
çalışmalarını ve bilimsel araştırmaları desteklemek ve geliştirmek, gerekli olan çalışma veri-
lerinin elde edilmesi için ilgili cihazları temin etmek, ses laboratuvarı ve benzeri ihtiyaç duyulan
ya da kendisine tahsis edilen her türlü cihazı kurmak ve/veya yeniden yapılandırmak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıda yer alan faaliyetlerde bulunur:
a) Merkez tarafından verilen hizmetlerin ve uygulama programlarının etkililiğini de-

ğerlendirmek üzere araştırmalar yapmak.
b) Dil ve konuşma bozuklukları alanında tanı ve terapi sürecinde kullanılmak üzere ta-

sarlanan yöntemlerin klinik kullanımlarını test etmek ve pratikte uygulanmasını sağlamak.
c) Planlanan araştırma amaçlarını gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslararası kamu ve

özel kuruluşlarla destekli projelerle, araştırma grupları ve bilim insanları ile çalışmalar yapmak.
ç) Dil ve konuşma bozuklukları alanında seminer, çalıştay, kongre ve sempozyum dü-

zenlemek ve bunlara katılmak.
d) Dil ve konuşma terapisti unvanı olan kişiler için ileri düzey uzmanlık kursları dü-

zenlemek.
e) Yapılan araştırma ve uygulama sonucunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları

raporlamak, bilimsel dergi, kitap, bülten ve benzeri ortamlarda yayımlamak, kamuoyunu yazılı
ya da sözlü olarak bilgilendirmek, görüş bildirmek, ilgili kurum ve kuruluşlara danışmanlık
yapmak.

f) Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin yakınlarına yönelik eğitim programları
düzenlemek ve yürütmek.

g) Dil ve konuşma sorunlu bireylerin ihtiyaçlarının ve sorunlarının giderilmesi için top-
lum kaynaklarını araştırmak ve bu kaynakların kullanılmasında danışmanlık yapmak, bu tür
hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ğ) Dil ve konuşma terapisi alanında ihtiyaç duyulan konularda kamu kurum ve kuru-
luşlarına danışmanlık hizmeti vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili aylıklı ve devamlı statüdeki

Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi
dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile kendisine ça1ışmalarında yardımcı olmak üzere iki kişi Rektör
tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı
zamanlarda Müdüre vekalet eder. Süresi biten müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. Mü-
dür gerektiğinde yardımcıların değiştirilmesi için Rektöre teklifte bulunabilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
b) Merkezi temsil etmek.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır, gündemi hazırlar ve kurula başkanlık etmek.
ç) Merkezin tüm çalışmalarını düzenler, plan, proje ve merkez programını hazırlamak,

çalışma programlarının ve raporlarının düzenlenmesini ve uygulanmasını yönetmek.
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d) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
e) Merkezin ödenek, idari ve akademik personel ihtiyaçlarını, gerekçesi ile birlikte Rek-

töre bildirmek.
(2) Müdür görevi bası̧nda bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.

Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının görevi de sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün önerisi üzerine, Merkezin çalışma alanı
ile ilgili öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilen dört kişi ve
Merkez Müdüründen oluşur. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle
görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye
görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araş-
tırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim
Kurulu yılda en az iki kez ve Müdürün çağırısıyla gerektiğinde toplanır. Yönetim Kurulunda
oylamalar açık yapılır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki
görevleri yapar:

a) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki çalışmaları planlamak ve yürütmek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını Rektörlüğe sunmak.
c) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, uzman kadro, teknik ve idari personel ihtiyacı
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelle
karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen
veya tamamen Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Ekipman ve demirbaşlar Rektör tarafından Merkez kullanımına ve-
rilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs üniversitesi Rektörü
yürütür.
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TEBLİĞLER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2 KISIM 4 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı ihtiyacı "2 Kısım 4 Kalem Tıbbi Cihazın", 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, 19/06/2019 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. 5129/1-1 
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"8 KALEM TIBBİ CİHAZ" SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

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

Hastanesi Başhekimliği ihtiyacı "8 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, 17/06/2019 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. 5196/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Karaman İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

Madde 1 – Mülkiyeti Karaman İl Özel İdaresine ait 4504 ada 1 nolu parseldeki İl Özel 

İdare hissesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği KAPALI TEKLİF 

USULÜ ile ihale edilerek satışı yapılacaktır. 

Madde 2 – İhale edilecek taşınmaz malların nitelikleri: 

 

Sıra 

No 

Köy/ 

Mahalle 

Ada/ 

Parsel 
Vasfı 

İmar 

Durumu 

Yüzölçümü 

(m2) 

Muhammen 

Bedel 

Geçici Teminat 

Bedeli 
İhale Tarihi 

İhale 

Saati 

1 
Hisar 

Mah. 
4504/1 Arsa 

Akaryakıt 

Alanı 

4.931,87 (İl 

Özel İdare 

Hissesi) 

3.990.000,00 TL ¨ 119,700.00 25.06.2019 10:00 

 

Madde 3 – Taşınmazın satış ihalesi 25.06.2019 tarihinde yapılacaktır. İhale saat 10:00 da 

başlayacaktır. İhale Karaman İl Genel Meclisi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince 

yapılacaktır.(1. İstasyon Cad. Ali Şahane Mahallesi No:19/d Karaman) 

Madde 4 - İhaleye Katılabilme Şartları: 

A- Gerçek kişilerde aranacak şartlar: 

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik No olacak) 

b) Kanuni ikametgâh belgesi 

c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi) 

d) Noter tasdikli imza sirküsü veya beyannamesi 

e) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu 

B- Vekâleten gireceklerde aranacak şartlar: 

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik No olacak) 

b) Noter tasdikli vekâletname 

c) Noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküsü 

d) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu 

e) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi) 

C- Tüzel kişilerde aranacak şartlar: 

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi) 

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan son 1 (bir) ay içerisinde 

alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

d) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu 

D- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar: 

a) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri 

(A) ve ( B ) bentlerinde istenilen belgeleri verecektir. 

b) Ortaklık Durum Belgesi (noter tasdikli) 
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c) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu 

Madde 5 – İhale Şartnamesi ve diğer ilgili evraklar mesai saatlerinde Karaman İl Özel 

İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılacak olanların 

şartname almaları zorunludur. Şartname bedeli 1.500,00 TL dir.. Şartname bedeli ve geçici 

teminat bedeli Karaman İl Özel İdaresi Halk Bankası 0478-07000025 nolu hesabına 

yatırılacaktır.(Iban:TR93 0001 2009 4780 0007 0000 25) 

Madde 6 – İhaleye katılmak isteyenlerin 4. maddede istenilen belgelerini 24.06.2019 

tarihi mesai bitimine kadar, İl Özel İdaresine teslim edeceklerdir. 

Madde 7 – İl Encümeninin 21.05.2019 tarihli 77 sayılı kararına istinaden parselin ödemesi 

peşin olarak tahsil edilecektir. Tapu devri ihale bedeli yatırıldıktan sonra yapılacaktır. 

Madde 8 – Taşınmazların tapu devir işlemleri için gerekli her türlü harç, deprem sigortası 

ve diğer doğabilecek bütün masraflar alıcıya aittir. 

Madde 9 – Paylı Mülkiyet konu parseller için; 4721 sayılı Medeni Kanunun 732. 

maddesinde “Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen 

üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler.” denilmektedir. 

Madde 10 – 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasına 

göre Katma Değer Vergisinden (KDV) istisnadır. 

Madde 11 – İhale evraklarını posta ile gönderecekler için postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilemez. İlan olunur. 5107/1-1 

—— • —— 

20.000 m3 BALAST SATIN ALINACAKTIR 

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: 

                                           ADANA 

İhale Kayıt No: 2019/267520 

1- İdarenin: 

a) Adresi : Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 4575354 / 4531195 

c) Elektronik Posta Adresi : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr 

İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Kaşınhanı İstasyonu’na 10.000 m3, Demiryurt 

İstasyonu’na 10.000 m3 Toplam 20.000 m3 Balast Alımı İşi 

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

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

belirtilmiştir. 

3- Tekliflerin TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 

02/07/2019 günü saat 10.00 da kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD İşletmesi 6.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00 TL bedelle temin 

edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 5108/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

“Yüksek Başarımlı Hesaplama İçin Yazılım Tabanlı Veri Merkezi Ağ Altyapısı 

Genişletilmesi, Veri Depolama Birimi Genişletilmesi ve Hiperbütünleşik Sistem Alım işi (2019)”, 

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

dayanılarak hazırlanan 2003/6554 Sayılı Kararnameni 19 uncu maddesine göre belli istekliler 

arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen 

bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2019/270304 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İTÜ Rektörlüğü Ayazağa Yerleşkesi Maslak/İstanbul 

b) Telefon ve faks numarası : 0212 285 6946 - 0212 285 6724 

c) Elektronik posta adresi : soykok@itu.edu.tr 

2 -Ön yeterlik konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve konusu :Yüksek Başarımlı Hesaplama İçin Yazılım Tabanlı Veri 

Merkezi Ağ Altyapısı Genişletilmesi, Veri Depolama 

Birimi Genişletilmesi ve Hiperbütünleşik Sistem Alımı 

b) Miktarı : 4 Kalem 

c) Yapılacağı yer : İTÜ, Ayazağa Kampüsü, Maslak/İstanbul 

d) Süresi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 8 (sekiz) haftadır. 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin: 

a) Yapılacağı yer : İTÜ Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul 

b) Tarihi ve saati : 08.07.2019 Pazartesi, 14.00 

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: 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı. 

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.  
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4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.  

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  

4.1.3.2. 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, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu. 

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen taahhütname. 

4.1.6. İhale dokümanı satın aldığına dair belge. 

4.1.7. Önerilen ürüne ait teknik doküman. 

4.1.8. İsteklinin, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 5 yıl içinde, kesin kabul 

işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde 

bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen, ihale konusu iş veya benzer işlere 

ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. 1.000.000.-TL’den az olmamak 

üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren 

belgelerin sunulması gerekir. 

4.1.9. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 200.- TL 

bedelle satın alınabilir. 

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

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İTÜ 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul adresine elden teslim 

edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 5171/1-1 
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TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİR 

Sultangazi Belediye Başkanlığından: 

ADRES NİTELİĞİ 

ALANI 

m2 

KİRA 

SÜRESİ 

TAHMİN EDİLEN 

10 YILLIK KİRA 

BEDELİ 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

BEDELİ 

İHALE 

TARİHİ-

SAATİ 

UĞURMUMCU 

MAH. BELEDİYE 

SOKAK, NO:2/A 

ECZANE, MEDİKAL, 

OPTİK DÜKKANI 
85 10 YIL 

3.060.000,00 TL + 

KDV 
91.800,00 TL 

27/06/2019 

10.30 

 
1) Yukarıda özellikleri belirtilen Sultangazi Belediyesine ait taşınmaz ihale ile kiraya 

verilecektir. Belirtilen İhale, İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 

54, 1. Kat Encümen Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi uyarınca Kapalı 

Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 250,00 (ikiyüzelli) TL olup Sultangazi 
Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden (İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, 

Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat) temin edilebilir. 

2) İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve 

yetkisine sahiptir. 

3) İhaleye katılacaklardan istenen belgeler: 

1-İkametgâh belgesi,  
2-İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartname satın 

alma belgesi, 

3-Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge aslı veya süresiz teminat mektubu, 

4-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 

5-T.C. Kimlik numarasını içerir kimlik belgesi, 

6-Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu 
yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul 

edilecektir). 

7-ECZANE olarak kiralanacak ise 6197 SAYILI ECZACILAR VE ECZANELER 

HAKKINDA KANUN UYARINCA "ECZACI" OLDUĞUNA İLİŞKİN SAĞLIK 

BAKANLIĞINCA TESCİL EDİLMİŞ ECZACILIK DİPLOMASININ NOTER TASDİKLİ 

SURETİ. 
4) Geçici teminat: Tahmin edilen bedel üzerinden % 3 (yüzde üç) oranında hesap edilerek 

alınacaktır. 

5) Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında hesap edilerek 

alınacaktır. 

6) Tekliflerin Hazırlanması: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif 

mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata 
esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. 

Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici 

teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir 

zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin 

hangi işe ait olduğu yazılır. 

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve 
eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile 

açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde 

kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. 

7) Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon 

başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da 

gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait 

olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda 

belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 

konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına 

verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

8) İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri 

uygulanacaktır. 5211/1-1 



Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 12 Haziran 2019 – Sayı : 30799 

 



12 Haziran 2019 – Sayı : 30799 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

 



Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 12 Haziran 2019 – Sayı : 30799 

 

 



12 Haziran 2019 – Sayı : 30799 RESMÎ GAZETE Sayfa : 45 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

 
 5165/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce 

ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki 

yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2 Maddesi gereğince, aşırı düşük sınır 

değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1.00" olarak belirlenmiştir. 

 5193/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğünce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı 

İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2 Maddesi gereğince, 

aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1.00" olarak belirlenmiştir. 

 5194/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Altıntepsi Mahallesi, Ferhatpaşa Mevkii, 4/5 ve 4/6 pafta, 

403 ada, 5 parsel üzerinde bulunan, Saplı meşe (Quercus robur) 18.03.2019 tarihli ve 61244 sayılı 

Bakanlık Makam Olur'u ile “Tabiat Varlığı (Anıt Ağaç)” olarak tescil edilmiştir.  

Söz konusu taşınmaza ilişkin, mülkiyet sahiplerinin adresi tespit edilemediğinden, 

27.10.2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, 

Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik” in 2. maddesinin (i) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar ile korunma alanlarının 

bulunduğu taşınmazlara yönelik tescil kararları, 11.02.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu 

uyarınca maliklere tebliğ edilir. Malikleri idarece tespit edilemeyenlerin tescil kararları, Resmi 

Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süreyle duyurulur.” hükmü 

gereğince; İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Altıntepsi Mahallesi, Ferhatpaşa Mevkii, 4/5 ve 4/6 

pafta, 403 ada, 5 parsel üzerinde bulunan, (Y:406598.703, X:4545754.483) (UTM 30-ED50) 

koordinatlı ve 254,34 m2 koruma alanlı Saplı meşe’nin (Quercus robur) “Tabiat Varlığı (Anıt 

Ağaç)” olarak tescili tebliğ olunur. 

“Tabiat Varlığına (Anıt Ağaç)” ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr ve 

www.csb.gov.tr adreslerinde mevcuttur. 

İli : İstanbul 

İlçesi-Mahallesi : Bayrampaşa- Altıntepsi Mahallesi, Ferhatpaşa Mevkii  

Pafta, Ada, Parsel : 4/5 ve 4/6 pafta, 403 ada, 5 parsel 

Koordinatı : (Y:406598.703, X:4545754.483) (UTM 30-ED50)  

Koruma Alanı : Ağacın tepe çapı izdüşümü olan 254,34 m2 

 5138/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 

 5141/1-1 
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Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. 

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; 

bölümü belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim 

durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) 

ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (Doktor Öğretim Üyesi başvurusu için 3 

takım, Profesör ve Doçent başvuruları için 5 takım) vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin 

Üniversitesi İnsan Kaynaklarına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler 

ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul 

edilmez. 

Duyurulur. 
 

Fakülte Bölüm Prof. Doçent 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi Açıklama 

Hukuk 

Fakültesi 
 1   

AB Hukuku alanında doktora almış olmak, en 

az beş yıl yurtdışında bir üniversitede öğretim 

üyeliği yapmış olmak 

Mimarlık 

ve Tasarım 

Fakültesi 

Mimarlık   1 
Peyzaj Mimarlığı lisans, yüksek lisans, doktora 

mezunu olmak ve iyi derecede İngilizce bilmek 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Mimarlık   1 

Mimarlık lisans, restorasyon programı yüksek 

lisans, doktora mezunu olmak ve iyi derecede 

İngilizce bilmek 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Endüstri 

Ürünleri 

Tasarımı 

  1 

Endüstri Ürünleri Tasarımı lisans, yüksek 

lisans, doktora programı mezunu olmak ve iyi 

derecede İngilizce bilmek 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

İç Mimarlık 

ve Çevre 

Tasarımı 

  1 

İç Mimarlık lisans, yüksek lisans, Mimari 

Tasarım doktora programı olmak ve iyi 

derecede İngilizce bilmek 



12 Haziran 2019 – Sayı : 30799 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
1   

Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar 

Bilimleri alanında doktora yapmış olmak. 

Yapay öğrenme, yapay zeka ve/veya örüntü 

tanıma alanlarında çalışmış olmak. Bu 

konularda destekli araştırma projeleri 

yürütmüş, lisansüstü ve doktora tezleri 

yönetmiş olmak. Uluslararası konferanslarda 

sunumları ve bilgisayar bilimleri alanının önde 

gelen bilimsel dergilerinde çalışmaları ve 

atıfları bulunmak. Uluslararası yayın evlerince 

basılmış alanıyla ilgili kitapları bulunmak. 

Uluslararası hakemli dergi editörlüğü yapmış 

olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat 

Mühendisliği 
  1 

Yapı Mühendisliği alanında doktora yapmış 

olmak. Sürdürülebilir yapılar ve ilgili 

değerlendirme sistemleri, karar destek 

sistemleri, yalın inşaat yönetimi ve yapı bilgi 

modellemesi alanlarında çalışmaları olmak. 

Uluslararası konferanslarda sunumları ve 

yapım mühendisliği ve yönetimi alanının önde 

gelen bilimsel dergilerinde yayınlanmış 

çalışmaları ve atıfları bulunmak. 

 5130/1/1-1 

—— • —— 

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun 31. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 

Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim ve Araştırma Görevlileri alınacaktır. 

Başvurular ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime 

şahsen veya e-posta yoluyla yapılır. 

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 

Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki 

koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. 
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İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. İlan başvuru koşulları ve detayları 

www.ozyegin.edu.tr web adresinde başvuru tarihi itibariyle duyurulacaktır. 

Eksik belgelerle başvuru ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

Fakülte/ 

Yüksekokul Bölüm Unvan Sayı Aranan Şartlar 

Yabancı Diller 

Yüksekokulu 

Yabancı 

Diller 

Öğretim 

Görevlisi 
5 

Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Dil 

Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan 

Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim 

Tercümanlık), Çeviri bilim (İngilizce) 

bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve 

en az tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış 

olmak. YDS ve dengi sınavlarda en az 90, 

ALES’ten en az 70 puan almış olmak. 

Havacılık ve 

Uzay Bilimleri 

Fakültesi 

Havacılık 

Yönetimi 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Yurtiçi ve Yurt dışı üniversitelerin Havacılık 

Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, 

Uçak Mühendisliği alanlarında Lisans mezunu 

olup, herhangi bir alanda YL öğrencisi olmak 

veya İşletme, Endüstri Mühendisliği alanlarında 

lisans mezunu olup, YL derecesini Havacılık 

Yönetimi alanında yapıyor olmak. 

Havacılık ve 

Uzay Bilimleri 

Fakültesi 

Pilotaj 
Araştırma 

Görevlisi 
1 

Yurtiçi ve Yurt dışı üniversitelerin Psikoloji 

Lisans mezunu olup, Psikoloji Yüksek Lisans 

öğrencisi olmak, Havacılık Psikolojisi veya 

Havacılıkta İnsan Faktörleri ve Limitleri 

konusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 

tarafından onaylanmış sertifika sahibi olmak. 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Otel 

Yöneticiliği 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Otel Yöneticiliği, Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları, Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Otel 

İşletmeciliği Bölümü Lisans mezunu olmak, 

Turizm İşletmeciliği veya İşletme; Finans veya 

İşletme Pazarlama alanında yüksek lisans ya da 

doktora yapıyor olmak. 

 5130/2/1-1 
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Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili 

maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır. 

1-Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ 

adresinden ulaşılabilir) özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, 

kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, 

yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını 

kapsayan 6 takım başvuru dosyasını PDF, özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin word formatında aktararak 6 adet taşınabilir bellek ile 

birlikte Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 

2-Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ 

adresinden ulaşılabilir) özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel 

çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım başvuru dosyasını PDF, özgeçmiş ile Üniversitemizin 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin word formatında aktararak 4 adet 

taşınabilir bellek ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları 

gerekmektedir. Üniversitemiz Senato Kararına istinaden; doçentlik kadrolarına başvuranlardan, 

doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar, 

müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince 

sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların atamaları 

yapılmayacaktır. 

3-Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, Başvuru Formuna 

(http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) özgeçmişini, 2 fotoğrafını, nüfus cüzdan 

suretini, öğrenim belgelerini (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte), yabancı dil belgesini, bilimsel çalışma ve 

yayınlarını kapsayan 4 takım başvuru dosyasını PDF, özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin word formatında aktararak 4 adet taşınabilir bellek 

ile birlikte ilgili birime başvurmaları gerekmektedir. 

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) 

gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile 

yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

İLGİLİ BİRİM ADET DERECE UNVANI AÇIKLAMA 

TIP FAKÜLTESİ 

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ 

BÖLÜMÜ ÜROLOJİ 

ANABİLİM DALI 

1 1 PROFESÖR 

Endouroloji alanında en az üç ay süre ile yurt 

dışında bir üniversitede eğitim görmüş 

olmak. 

FEN-EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ İSTATİSTİK 

BÖLÜMÜ 

İSTATİSTİK TEORİSİ 

ANABİLİM DALI 

1 1 DOÇENT 
Lineer karma modeller alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

FEN-EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ İSTATİSTİK 

BÖLÜMÜ 

UYGULAMALI 

İSTATİSTİK ANABİLİM 

DALI 

1 3 DR.ÖĞR.ÜYESİ 

İktisat alanında doktora yapmış olmak. Panel 

veri, dinamik panel regrasyon, panel kantil 

regrasyon konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 
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BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM 

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 

ANABİLİM DALI 

1 1 PROFESÖR 

Dağıtık çok işlemcili bilgisayar 

sistemlerinde yazılım enstrümantasyonu 

konusunda doktora çalışması yapmış olmak. 

İŞLETME FAKÜLTESİ 

İŞLETME BÖLÜMÜ 

TİCARET HUKUKU 

ANABİLİM DALI 

1 3 DR.ÖĞR.ÜYESİ Özel Hukuk alanında doktora yapmış olmak. 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ GIDA 

MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

GIDA MÜHENDİSLİĞİ 

ANABİLİM DALI 

2 1 PROFESÖR  

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ İNŞAAT 

MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 

ANABİLİM DALI 

1 1 PROFESÖR 

Doçentliğini İnşaat Mühendisliği bilim 

alanında almış olmak, Demiryolu ve ulaşım 

planlaması alanlarında akademik çalışmaları 

olmak. 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ İNŞAAT 

MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 

ANABİLİM DALI 

1 1 DOÇENT 

Doçentliğini İnşaat Mühendisliği bilim 

alanında almış olmak, Koni penetrasyon ile 

zemin sıvılaşması, Plaxis yazılımı üzerine 

çalışmış olmak. 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ İNŞAAT 

MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 

ANABİLİM DALI 

1 1 DR.ÖĞR.ÜYESİ 

Doktora derecesini İnşaat Mühendisliği bilim 

dalından almış olmak, Betonarme yapı 

elemanları, betonarme yüksek kirişler üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ ÇEVRE 

MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 

ANABİLİM DALI 

1 1 DOÇENT  

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ 

MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 

ANABİLİM DALI 

2 1 DOÇENT 
Optimizasyon, Yapay Zeka ve Karar Verme 

alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ MAKİNA 

MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 

ANABİLİM DALI 

1 1 DOÇENT 

Doktora derecesini Makine Mühendisliği 

bilim dalında yapmış olmak, Bilgisayar 

destekli tasarım ve imalat, sonlu elemanlar 

yöntemi ve raylı taşıtlar konularında çalışmış 

olmak. 
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MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

METALURJİ VE MALZEME 

MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

METALURJİ VE MALZEME 

MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM 

DALI 

1 1 DOÇENT 

Seramik malzemeler, cam-seramikler, katı 

oksit yakıt pilleri alanlarında çalışmalar 

yapmış olmak. 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

METALURJİ VE MALZEME 

MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

METALURJİ VE MALZEME 

MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM 

DALI 

1 1 DOÇENT 

Yüzey kaplama, mekanik metalurji, toz 

sentezleme alanlarında çalışmalar yapmış 

olmak. 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

METALURJİ VE MALZEME 

MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

METALURJİ VE MALZEME 

MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM 

DALI 

1 1 DOÇENT 

Elektro kimyasal enerji alanında akademik 

çalışmalar yapmış olmak. Uluslararası proje 

yapmış veya yapıyor olmak. 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

METALURJİ VE MALZEME 

MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

METALURJİ VE MALZEME 

MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM 

DALI 

1 3 DOÇENT 

Elektro kimyasal enerji alanında akademik 

çalışmalar yapmış olmak. Uluslararası proje 

yapmış veya yapıyor olmak. 

ORTADOĞU ENSTİTÜSÜ 

ORTADOĞU 

ÇALIŞMALARI ANABİLİM 

DALI (DİSİPLİNLER 

ARASI) 

1 3 DR.ÖĞR.ÜYESİ 

Doktorasını Siyaset bilimi veya ortadoğu 

çalışmaları alanında yapmış olmak. 

Türkiye'de siyasi partiler ve ideolojileri 

hakkında çalışmalar yapmış olmak. Ortadoğu 

ve/veya Türkiye hakkında çalışmalar yapmış 

olmak YDS veya eşdeğerliği kabul edilen 

ingilizce dil sınavlarından en az 80 almış 

olmak. 

ADAPAZARI MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

ELEKTRONİK VE 

OTOMASYON BÖLÜMÜ 

MEKATRONİK PROGRAMI 

1 2 DR.ÖĞR.ÜYESİ 

Doktorasını Makine Mühendisliği ana bilim 

dalında yapmış olmak. Çok kriterli karar 

verme yöntemleri ve otomotiv/ otomotiv 

mekatroniği alanında çalışmaları olmak. 

ADAPAZARI MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

MÜLKİYET KORUMA VE 

GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ 

SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

PROGRAMI 

1 3 DR.ÖĞR.ÜYESİ 

Doktorasını kamu hukuku alanında yapmış 

olmak. Göçmen kaçakçılığı ve 

telekominikasyon yoluyla yapılan iletişimin 

denetlenmesi konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

 5140/1-1 
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 

tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. 

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR: 

1- 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak 

2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 

almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 

ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak şartı aranır. 

4- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz 

beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi 

kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak 

şartı aranır. 

5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine 

eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu’nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır. 

SINAV TAKVİMİ: 

İlan Yayım Tarihi : 12.06.2019 

Başvuru Başlangıç Tarihi : 12.06.2019 

Son Başvuru Tarihi : 26.06.2019 

Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 05.07.2019 

Giriş Sınavı Tarihi : 09.07.2019 

Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama : 12.07.2019 

Sonuçların İlan edileceği İnternet Sitesi : personel.balıkesir.edu.tr 

BAŞVURDA İSTENEN BELGELER: 

1- Başvuru Formu 

2- ALES Sonuç Belgesi (Sonuç Kontrol Kodlu) 

3- Özgeçmiş 

4- Mezuniyet Belgesi yada Diploma örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) 

5- Lisans Transkripti 

6- Lisansüstü eğitim gördüğüne ilişkin öğrenci belgesi (Araştırma Görevlisi kadrosuna 

başvuran adaylar için) 

7- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için) 

8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

9- Fotoğraf (1 adet) 
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10- Çalışmışlığına Dair Belge + SGK yazısı yada resmi onaylı hizmet cetveli 

11- Bilimsel Yayınlar (Varsa) 

MUAFİYET: 

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 

Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 

öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 

kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 

başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

AÇIKLAMALAR: 

1- Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar bu ilanın ilgili birimlerine şahsen veya 

posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan 

başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla 

kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar. 

Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı 

tebligat yapılmaz. 

 

BİRİMİ 

BÖLÜM/ 

ANABİLİM 

DALI UNVAN ADET 

KAD. 

DER. 

 

TIP FAKÜLTESİ 

Cerrahi Tıp 

Bil.Böl./  

Acil Tıp Anabilim 

Dalı 

Öğr.Gör. 

(Uyg.Birim) 
1 1 Acil Tıp uzmanı olmak. 

Cerrahi Tıp 

Bil.Böl./  

Acil Tıp Anabilim 

Dalı 

Öğr.Gör. 

(Uyg.Birim) 
1 3 Acil Tıp uzmanı olmak. 

Cerrahi Tıp 

Bil.Böl./  

Genel Cerrahi 

Anabilim Dalı 

Öğr.Gör. 

(Uyg.Birim) 
1 1 Genel Cerrahi Uzmanı olmak. 

Dahili Tıp 

Bil.Böl./  

Kardiyoloji 

Anabilim Dalı 

Öğr.Gör. 

(Uyg.Birim) 
1 3 Kardiyoloji Uzmanı olmak. 

Cerrahi Tıp 

Bil.Böl./  

Ortopedi ve Trav. 

ABD 

Öğr.Gör. 

(Uyg.Birim) 
1 3 

Ortopedi ve Travmatoloji 

Uzmanı olmak. 
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İLAHİYAT 

FAKÜLTESİ 

Temel İslam 

Bil.Böl. 

Kuranı Kerim 

Okuma ve Kıraat 

İlmi Anabilim 

Dalı 

Öğr.Gör. 

(Ders 

Verecek) 

1 3 

Hafız olmak, Temel İslam 

Bilimleri Anabilim Dalında 

Yüksek Lisans Yapmış 

Olmak, Kur’an-ı Kerim 

Okuma ve Kıraat İlmi 

Alanında Akademik Öğretim 

Tecrübesi Olmak 

İslam Tarihi ve 

Sanatları Böl. 

Türk İslam 

Edebiyatı ve 

İslam Sanatları 

Anabilim Dalı 

Öğr.Gör. 

(Ders 

Verecek) 

1 4 

İslam Tarihi ve Sanatları Ana 

Bilim Dalı Türk Din Musikisi 

Bilim Dalında Yüksek Lisans 

yapmış olmak ve aynı alanda 

Doktora yapıyor olmak 

SAĞLIK 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Hemşirelik 

Bölümü 

Hemşirelikte 

Yönetim ABD 

Öğr.Gör. 

(Ders 

Verecek) 

1 4 

Hemşirelik Lisans mezunu 

olup, ilgili alanda Yüksek 

Lisans yapmış olmak. 

SAVAŞTEPE MYO 

Muhasebe ve 

Vergi Bölümü 

Muhasebe ve 

Vergi 

Uygulamaları 

Prog. 

Öğr.Gör. 

(Ders 

Verecek) 

1 5 

Çalışma Ekonomisi ve 

Endüstri İlişkileri Lisans 

mezunu olup, İktisat Anabilim 

Dalında Yüksek Lisans 

yapmış olmak. 

BİGADİÇ MYO 

Muhasebe ve 

Vergi Bölümü 

Muhasebe ve 

Vergi Uyg. Prog. 

Öğr.Gör. 

(Ders 

Verecek) 

1 5 

İktisat Bölümü Lisans mezunu 

olup, İktisat Anabilim Dalında 

Yüksek Lisans yapmış olmak. 

VETERİNER FAK. 

Klinik Öncesi 

Bil.Böl. 

Veterinerlik 

Farmakolojisi ve 

Toksikoloji 

Anabilim Dalı 

Araş.Gör. 1 4 

Veteriner Fakültesi mezunu 

olup, Veteriner Farmakoloji 

ve Toksikoloji alanında 

doktora yapıyor olmak. 
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BEDEN EĞİTİMİ 

VE SPOR YO 

Antrenörlük 

Eğitimi Bölümü 

Antrenörlük 

Eğitimi ABD 

Araş.Gör. 1 5 

Spor Bilimleri Fakültesi veya 

Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu mezunu olup 

İlgili alanda Yüksek Lisans 

yapıyor olmak. 

Beden Eğit. ve 

Spor Eğit.Böl. 

Beden Eğit. ve 

Spor Eğt.ABD. 

Araş.Gör. 1 6 

Spor Bilimleri Fakültesi veya 

Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu mezunu olup 

İlgili alanda Yüksek Lisans 

yapıyor olmak. 

MİMARLIK  

FAKÜLTESİ 

Mimarlık 

Bölümü/ 

Mimarlık Tarihi 

Anabilim Dalı 

Araş.Gör. 1 4 

İç Mimarlık ve Tasarım 

Bölümü mezunu olup, ilgili 

alanda Yüksek Lisans yapıyor 

olmak. 

NECATİBEY 

EĞİT.FAK. 

Yabancı Diller 

Eğitimi Bölümü  

İngiliz Dili 

Eğitimi Anabilim 

Dalı 

Araş.Gör. 1 5 

İngilizce Öğretmenliği Lisans 

mezunu olup, İngiliz Dili 

Eğitimi ABD Yüksek Lisans 

yapıyor olmak. 

Eğitim Bilimleri 

Bölümü  

Eğitim 

Programları ve 

Öğretim Anabilim 

Dalı 

Araş.Gör. 1 6 

Sınıf Öğretmenliği Lisans 

mezunu olmak ve Eğitim 

Programları ve Öğretim 

alanında doktora yapıyor 

olmak. 

FEN-EDEBİYAT  

FAK. 

Psikoloji Bölümü 

Sosyal Psikoloji 

Anabilim Dalı 

Araş.Gör. 1 6 

Psikoloji Bölümü Lisans 

mezunu olup İlgili alanda 

Yüksek Lisans yapıyor olmak. 

MÜHENDİSLİK  

FAK. 

İnşaat 

Mühendisliği 

Bölümü Hidrolik 

ABD. 

Araş.Gör. 1 4 

İnşaat Mühendisliği Lisans 

mezunu olup, İlgili Anabilim 

Dalında Yüksek Lisans 

yapıyor olmak. 

Makine 

Mühendisliği 

Bölümü, 

Mekanik ABD. 

Araş.Gör. 1 4 

Makine Mühendisliği Lisans 

mezunu olup, İlgili Anabilim 

Dalında Yüksek Lisans veya 

Doktora yapıyor olmak. 

 5168/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
7176 Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun
7177 Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti, Gürcistan Hükümeti ve Türkiye

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Alanında İş Birliği Mutabakat
Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7178 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin
Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Atatürk Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Atatürk Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2019/16, 2019/17, 2019/18, 2019/19, 2019/20,

2019/21, 2019/22, 2019/23, 2019/24, 2019/25, 2019/26, 2019/27, 2019/28,
2019/29, 2019/30, 2019/31, 2019/32, 2019/33, 2019/34, 2019/35, 2019/36,
2019/37, 2019/38, 2019/39, 2019/40, 2019/41, 2019/42 ve 2019/43)

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


