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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ ANABİLİM DALI

HAZIRLIK EĞİTİMİ BİRİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili Anabilim

Dalı Hazırlık Eğitimi Biriminde yürütülen yabancı dil eğitim-öğretimine, sınav uygulamalarına

ve öğrenci başarısını değerlendirmeye ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çankaya Üniversitesinde eğitim-öğretim dili İngilizce

olan programlara kayıt hakkı kazanan öğrencilerin zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine ve

bu eğitimin ölçme ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik yıl: Her biri en az on dört haftadan oluşan iki yarıyılı,

b) Düzey: Başlangıç, başlangıç sonrası, orta, ileri ve bölüm öncesi olmak üzere, öğren-

cinin yabancı dil yeterliğini gösteren her bir seviyeyi,
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c) Düzey belirleme sınavı: Çankaya Üniversitesi Hazırlık Eğitimi Biriminde eğitim gö-

recek öğrencilerin yabancı dil düzeylerini belirleyen sınavı,

ç) Düzey-içi değerlendirme: Hazırlık eğitimi süresince haberli ya da habersiz yapılan

sınavların, çalışmaların, sunumların ve benzeri uygulamaların değerlendirmesini,

d) Hazırlık programı: Çankaya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü, İngiliz Dili Ana-

bilim Dalı, Hazırlık Eğitimi Birimi tarafından ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda ve-

rilecek zorunlu yabancı dil eğitimi programı ile eğitim dili Türkçe programlar için koşul ve ta-

leplere göre Senato kararıyla açılabilecek isteğe bağlı yabancı dil eğitimi programını,

e) İlgili komisyon: Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili Anabilim Dalı Başkanı ile Hazırlık

Eğitimi Birimi ve Yabancı Diller Bölümü yöneticilerinin de yer aldığı Rektörlükçe oluşturula-

cak değerlendirme komisyonunu,

f) Kur: Müfredat ve uygulamaları öğrencinin belirlenen yabancı dil düzeyine göre ta-

sarlanmış en az 8 haftalık her bir ardışık eğitim modülünü,

g) Kur bitirme sınavı: Hazırlık eğitimine devam eden öğrencilere devam ettikleri her

düzeyin sonunda verilen sınavı,

ğ) Öğrenci Bilgilendirme Kılavuzu: Öğrencinin hazırlık eğitimi yasal mevzuatı, eği-

tim-öğretim, ölçme ve değerlendirme ilke ve esasları ile sorumlulukları konularında bilgi edin-

me hakkını sağlayan ve basılı veya elektronik olarak ilan edilen bilgilendirme el kitabını,

h) Rektör: Çankaya Üniversitesi Rektörünü,

ı) Rektörlük: Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünü,

i) Senato: Çankaya Üniversitesi Senatosunu,

j) Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi: Avrupa Yeterlikler Çerçevesi ile uyum-

lu olacak şekilde tasarlanan Ulusal Yeterlikler Çerçevesi kapsamında yükseköğretimde bilgi,

beceri ve yetkinlik tanımlarını ve uygulamalarını içeren yeterlikler çerçevesini,

k) Üniversite: Çankaya Üniversitesini,

l) Yabancı dille öğretim: Öğretim müfredatının ve uygulamalarının tamamen yabancı

dilde yürütüldüğü ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimini,

m) Yeterlik sınavı: Öğrencinin hazırlık eğitimi öncesinde hazırlık çıkış hedeflerini kar-

şılayacak yetkinliğini ölçen ve bu kapsamda zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf

olup olmayacağını belirleyen ve öğrencinin aldığı hazırlık eğitimi sonunda Hazırlık Eğitimi

Birimi tarafından uygulanan, başarı koşulları tanımlanmış ve çıkış hedeflerine uygun olarak

dört dil becerisini ölçecek biçimde hazırlanmış İngilizce yeterlik sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi ve Öğretimine İlişkin Esaslar

Öğrenim süresi

MADDE 5 – (1) Zorunlu hazırlık eğitim-öğretim süresi bir akademik yıl, azami eğitim

öğretim süresi ise iki akademik yıldır. Hazırlık eğitimini iki yıl içinde başarı ile tamamlaya-

mayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrencilere Yükseköğretim Ku-

rulunun ilgili mevzuatı doğrultusunda işlem yapılır.
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(2) Bir eğitim öğretim yılı en az on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur. Birinci yarıyıl

güz yarıyılı, ikinci yarıyıl ise bahar yarıyılı olarak adlandırılır. Akademik takvim, Senato tara-

fından belirlenir. Senato, gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya yaz öğretimi

açabilir. Yaz öğretimi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Muafiyet koşulları

MADDE 6 – (1) Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan öğ-

renciler, eğitim öğretim yılı başında İngilizce dil yeterliklerinin hazırlık eğitimi çıkış hedeflerine

uygun olup olmadığını belirlemek üzere, İngilizce Yeterlik Sınavına alınırlar. Yeterlik sınavı

sonuçlarının genel değerlendirmesi, Üniversitenin İngiliz Dili Anabilim Dalı Başkanı ile Ha-

zırlık Eğitimi Birimi ve Yabancı Diller Bölümü yöneticilerinin de yer aldığı Rektörlükçe oluş-

turulacak ilgili komisyon tarafından yapılır. Yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret

sınavı yapılmaz; bu öğrencilerin hazırlık programına devam etmeleri gerekir.

(2) Aşağıdaki koşulları sağlayan öğrenciler zorunlu hazırlık eğitiminden muaf olurlar

ve yerleştirildikleri programa başlama hakkı elde ederler:

a) Yeterlik sınav notu 100 üzerinden en az 60 (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Mü-

tercim Tercümanlık Bölümü için en az 80) olan öğrenciler.

b) Eşdeğerliği Senato tarafından onaylanan ve Yükseköğretim Kurumunun belirlediği

ulusal veya uluslararası sınavlardan, son üç yılda alınmış olması koşuluyla, Senatonun onay-

ladığı ve Hazırlık Eğitimi Birimi yeterlik sınavı geçme puanlarıyla eşleştirilen puanları alanlar.

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin ana dili olarak ko-

nuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği orta öğretim kurumlarında eğitim

görüp, orta öğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

ç) Üniversitede daha önceki yıllarda hazırlık eğitimini başarı ile tamamladığı ilgili ka-

yıtlardan teyit edilenler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Başarısını Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Düzeyler

MADDE 7 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık programı, Türkiye Yükseköğretim Ye-

terlilikleri Çerçevesi ilkelerine ve Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) standartla-

rına uygun olarak, hazırlık çıkış hedefleri ve her düzey için öngörülen yabancı dil bilgi ve be-

cerilerini karşılayacak şekilde programlanır. Öğrencilerin hazırlık eğitimine hangi düzeyde

başlayacakları, güz yarıyılı başında yapılan İngilizce düzey belirleme sınavı ile belirlenir. Bu

sınav sonucunda öğrenciler; başlangıç, başlangıç sonrası, orta, ileri ve bölüm öncesi olmak

üzere beş ayrı düzeye yerleştirilirler ve “kur” olarak tanımlanan düzeye özgü eğitimlerine baş-

larlar. Hazırlık programındaki haftalık ders yükleri öğrencilerin dil düzeylerine göre yirmi sa-

atten az olmamak üzere Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı ve Hazırlık Eğitimi Birimi tarafın-

dan belirlenir.
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Kurlar

MADDE 8 – (1) Hazırlık Eğitimi Birimindeki kurların süresi aşağıdaki gibidir:

a) Başlangıç düzey kuru, 8 haftadır.

b) Başlangıç sonrası düzey kuru, 8 haftadır.

c) Orta düzey kuru, 8 haftadır.

ç) İleri düzey kuru, 8 haftadır.

d) Bölüm öncesi kuru, 8 haftadır.

(2) Üniversitenin Yabancı Diller Bölümü Başkanlığının önerisi ve Senato kararı ile kur-

ların süreleri azami bir hafta azaltılabilir veya artırılabilir.

(3) Yeterli sayıda öğrenci bulunmayan düzeylerde ilgili kura ait sınıf açılmayabilir. Bu

durumdaki öğrencilerin düzeylerine en yakın kurda eğitim almaları sağlanır.

Kur başarı notu

MADDE 9 – (1) Öğrencilerin kur başarı durumları ara sınav, kur bitirme sınavı ve süreç

değerlendirme çerçevesinde değerlendirilir. Değerlendirme ve kur başarı notları ve bu notların

ağırlıklarıyla ilgili esaslar şunlardır:

a) Ara sınav: Her kurda bir defa yapılan, öğrenilen konuları test eden ve kur geçme no-

tundaki ağırlığı %30 olan sınavdır.

b) Kur bitirme sınavı: Kurun sonunda yapılan, o kur boyunca öğrenilen konuları test

eden ve kur geçme notundaki ağırlığı %40 olan sınavdır.

c) Süreç değerlendirme notu: Öğrencilerin ürün dosyası dahilinde yaptıkları haftalık

ödevlerin, derse katılımlarının, ürün dosyası dışında verilen ödevlerin, kısa süreli sınavların,

ders materyallerini bulundurmalarının değerlendirilmesiyle verilen notlardan oluşur. Bu uygu-

lamaların kur geçme notundaki ağırlığı %30’dur.

(2) Düzey başarı notu: Öğrencilerin kuru geçebilmesi için birinci fıkrada verilen ağırlıklı

not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Mütercim Ter-

cümanlık Bölümü için en az 80) puan olarak değerlendirildiği nottur.

(3) Öğrencilerin; ara sınav, kur bitirme sınavı ve süreç değerlendirme notlarında olabi-

leceğini düşündükleri maddi hatanın incelenmesi için, notların duyurulduğu tarihten itibaren

en geç beş gün içerisinde dilekçe ile başvurmaları gerekir.

Kur tekrarı

MADDE 10 – (1) 8 inci maddede belirtilen biçimde ilgili kurları okuyup başarılı ola-

mayan öğrenciler, başarısız oldukları kurları tekrar alırlar. Tekrarlanan kurlarda süre yine 8’er

haftadır.

Yeterlik sınavı ve genel başarı notu

MADDE 11 – (1) Yeterlik sınavı, hazırlık eğitimi sonunda, öğrencinin tanımlanmış çı-

kış hedefleri doğrultusunda gerekli dil yetkinliği kazanıp kazanmadığını, çıkış hedefleriyle

uyumlu biçimde ve dört dil becerisini ölçerek belirleyen sınavdır. Yeterlik sınavına girmeyen

öğrencilere mazeret sınavı verilmez. Bu öğrenciler, yaz öğretiminden yararlanabilirler veya bir

sonraki yıl tekrar programında eğitimlerine devam ederler.
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(2) Bir akademik yıl boyunca, ilki akademik yılın güz yarıyılı başında, diğerleri ise güz

ve bahar yarıyıllarının sonunda ve yaz öğretimi bitiminde yapılan yeterlik sınavları olmak üzere

toplam dört defa yeterlik sınavı yapılır. İngilizce yeterlik sınavlarının yapılacağı tarih ve saatler

Üniversitenin internet sitesinden de ilan edilir.

(3) Hazırlık eğitimi programına kayıtlı olan öğrencilerin yeterlik sınavlarına girebil-

meleri için en az ileri düzey kuru başarıyla tamamlamış olmaları gerekir. Hazırlık Eğitimi Bi-

riminde genel başarı notu, ileri düzey kuru başarı notunun %40’ı ile yeterlik sınavı notunun

%60’ının toplanmasıyla hesaplanır. İleri kuru bitirip bağlı oldukları bölüm programlarına geç-

me hakkı elde edemeyen öğrenciler bölüm öncesi kura devam ederler. Bu öğrencilerin genel

başarı notları bölüm öncesi kur başarı notlarının %40’ı ve yeterlik sınav notunun %60’ının

toplanmasıyla hesaplanır. Bölüm öncesi kurda devamsızlıktan dolayı başarısız olan öğrencilerin

kur başarı notlarının genel başarı notlarına katkısı sıfır olarak kabul edilir. Hazırlık eğitimi so-

nundaki genel başarı notu 60 (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Mütercim Tercümanlık Bö-

lümü için 80) ve üstünde olan öğrenciler, bağlı bulundukları bölüm programına devam hakkı

kazanır ve İngilizce eğitimlerine, bağlı oldukları programlara uygun akademik İngilizce dersleri

ile devam ederler.

(4) Üniversitenin İngilizce hazırlık programına bir öğretim yılı devam edip başarılı ola-

mayan ve ikinci yıl İngilizce hazırlık programına devam etmekte olan öğrencilerin yeterlik sı-

navlarına girebilmeleri için en az ileri düzey kuru başarı ile tamamlamış olmaları gerekir.

(5) Üniversitenin İngilizce hazırlık programında iki öğretim yılı sonunda başarılı ola-

mayan öğrenciler ise bir sonraki yılın başında yapılan yeterlik sınavına kur düzeylerine bakıl-

maksızın Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte girebilirler.

Devam koşulu

MADDE 12 – (1) Her bir kur için derslerde en az %85 devam şartı vardır. Devam ko-

şulunu yerine getirmeyen öğrenciler kur başarı notuna bakılmaksızın kuru tekrarlamak zorun-

dadır. İkinci yıl tekrar öğretimi alan öğrenciler de aynı biçimde devam koşullarını yerine ge-

tirmekle yükümlüdür.

Mazeret sınavı ve sağlık raporları

MADDE 13 – (1) Hazırlık Eğitimi Birimi tarafından kabul edilen bir nedenle ara sınava

ve final sınavına girmeyen öğrenci, bu durumunu gösteren geçerli bir belgeyle birlikte sınavın

bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurduğu takdirde mazeret sınavına alınır. Mazeret sı-

navının tekrarı yoktur. Bu maddede belirtilmeyen hususlar için 29/6/2015 tarihli ve 29401 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliğinde mazeret sınavı ile ilgili belirlenen esaslar uygulanır.

(2) Sağlık raporları hakkında, Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

İzinli sayılma

MADDE 14 – (1) Hazırlık Eğitimi Birimi öğrencileri, haklı ve geçerli özel mazeretleri

nedeniyle bir veya iki yarıyıl için izin isteğinde bulunabilirler. Öğrencilerin izinli oldukları sü-

relerde öğrenim ücretinin yarısını ödemeleri gerekir. İzinli sayılan süre içinde sınavlara girile-
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mez. Kendi imkânları ile yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilerden, yükseköğretim kuru-

munun belirlediği sınavlardan başarılı olmak şartıyla ilgili yönetim kurulunun kararı ile devam

mecburiyeti aranmayabilir. Bu imkândan yararlanmak isteyen öğrenciler akademik takvimde

belirtilen ders kayıt günleri içerisinde dilekçeyle başvurabilirler. Bu maddede belirtilmeyen

hususlar için Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

izinli sayılma ile ilgili belirlenen esaslar uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 23/3/2016 tarihli ve

29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi

ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer

mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 7/3/2018 tarihli ve 30353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çan-

kaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2019-2020 eğitim-öğretim yılından önce Üniversiteye kayıt

yaptıran öğrenciler hakkında tabi oldukları önceki mevzuat hükümleri uygulanmaya devam

eder.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Samsun Üniversitesinden:

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil

Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına

ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Samsun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
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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 göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Samsun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Samsun Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Samsun 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) Türk dilinde araştırma, uygulama, eğitim ve öğretim yapmak; Merkezin amaçları

doğrultusunda ilgili yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

b) Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Arapça, Farsça ve gerekti-

ğinde diğer tüm dünya dillerinden yararlanılması amacıyla eğitim ve öğretim programları dü-

zenlemek.

c) Fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanında karşılaşılan yabancı dil bil-

gisi sorunlarını çözmeye yönelik lisans ve lisansüstü sınavlarına hazırlık kursları ve eğitim

programları düzenlemek.

ç) Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Arapça ve Farsça gibi dil-

lerin eğitimi ve öğretimi ile ilgili sorunların çözümü konusunda kamu kurum ve kuruluşlar ile

özel sektör ve şahısların önerilerini değerlendirmek ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

d) Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlarda yaşayan Türk ve akraba topluluklarından gelen

ve Türkiye’de öğrenim gören öğrencilerin Türkçe seviye tespit sınavlarını yapmak, ön lisans,

lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenimlerini sağlıklı bir şekilde izleyebilmelerine yönelik kurs-

lar açmak; eğitim programı, kurs ve seminerleri başarıyla bitiren kursiyerlere sertifika vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkiye Türkçesini öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültü-

rünü tanıtmak.

b) Yabancılara, yurt dışındaki Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçeyi öğretmek,

sertifikaya yönelik yabancı diller eğitim ve öğretimi yapmak ve kısa süreli lisan intibak kursları

düzenlemek.
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c) Diğer ülkelerle yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde, ilgili kamu kurum ve kuruluş-

ları ve üniversiteler ile ortak dil eğitim-öğretimi, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

ç) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğ-

retmek üzere görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, görev ya-

pacakları ülkeler ile ilgili rehberlik hizmetleri vermek.

d) Ana dil olarak Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yön-

temler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla

koordinasyona dayalı çalışmalar yapmak.

e) Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı ile filoloji bölümlerinde uygulanan dil öğretimi

metotlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

f) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak Türkçeyi öğreten ve tanıtan

CD’ler hazırlamak, kitaplar ve broşürler yayınlamak.

g) Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı bölümü ile benzer birimlerin son sınıf öğ-

rencilerine ve mezunlara mesleki tecrübeye yönelik eğitim programları düzenlemek.

ğ) Türkçe öğretiminin daha verimli bir hâle getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller

arasında karşılaştırmalı çalışmalarda bulunmak.

h) Dil öğretimi metotlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve uygulamalar yapmak.

ı) Merkezin faaliyet alanlarında etik kurallarını uygulamak.

i) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, üç yıl süre ile Üniversitenin konuyla ilgili öğretim üyeleri

veya öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeni-

den görevlendirilebilir.

(2) Üniversite öğretim üyeleri veya öğretim elamanları arasından Müdürün önereceği

en fazla üç öğretim üyesi veya öğretim elemanı Rektör tarafından üç yıl süre için müdür yar-

dımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları görevlendirme süresinin sonunda Rektör ta-

rafından, Müdürün görüşü alınarak tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce görevine

son verilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisi Müdüre

vekâlet eder. Müdür yardımcıları Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini, gözetim ve denetimini sağlamak.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
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c) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

ç) Merkezin yıllık bütçe tasarısını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdürün önereceği bir müdür yardımcısı

ile Merkezin çalışma alanıyla ilgili Üniversitenin öğretim üyesi veya öğretim elemanları ara-

sından Rektör tarafından görevlendirilen üç öğretim üyesi veya öğretim elemanı olmak üzere

toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu ayda

bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

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

b) Merkezde görevlendirilecek personelin belirlenmesinde Müdürün tekliflerini ince-

lemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek.

c) Müdürün, her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine

ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

ç) Merkezin faaliyet alanına giren araştırma, yayın ve öğretim konularında karar vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Türk dili ve yabancı diller eğitim-öğretim planlamacıları ve elemanları

MADDE 12 – (1) Müdür, Merkezde görevli öğretim elemanlarından bazılarını, Türk

dili ve yabancı diller eğitim-öğretim planlamacıları ve elemanları olarak Rektörün onayıyla

görevlendirebilir.

(2) Türk dili ve yabancı diller eğitim-öğretim planlamacıları ve elemanları, eğitim-öğ-

retim ile ilgili plan ve programlar yaparak, geliştirerek eğitim ve öğretim işlerini sürdürür, takip

eder ve denetler.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı; 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisinin tama-

mını veya bir kısmını Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

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

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Samsun Üniversitesi Rektörü yürütür.

17 Eylül 2019 – Sayı : 30891                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7932 
  



Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 17 Eylül 2019 – Sayı : 30891 

 

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7933 

—— • —— 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7934 

—— • —— 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7935 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

PALET KİRALANMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 500.000 adet  Palet Kiralanması Hizmeti  %20 artar-azalır 

opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık  İhale 

Usulü ile satınalınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 

/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç  02.10.2019 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf  ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez.  

5- İhale alternatif tekliflere açıktır. 

6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9- İhale kısmi teklife kapalıdır.  

10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  7972/1-1 

—— • —— 

HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2019/2020 Kampanya Döneminde Fabrikamızda 25.000 Ton Yaş Pancar Posasının 

Paketlenmesi, Depolama Alanına Taşınması, Nakliye Araçlarına Yüklenmesi, Makinelerin Bakım 

ve Tamiratlarının Yapılması Hizmet Alımı İşleri T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.  
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İhale Kayıt No : 2019/448285 

1- İdarenin 

a-) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA 

b-) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c-) Faks No : 0 312 244 90 78 

2- İhale Konusu Malın 

a-) Niteliği, Türü ve Miktarı : 20.000 Ton 1.000 Kg.lık ve 5.000 Ton 500 Kg.lık olmak 

  üzere Toplam 25.000 Ton Yaş Pancar Posasının 

  Paketlenmesi, Depolama Alanına Taşınması, Nakliye 

  Araçlarına Yüklenmesi, Makinelerin Bakım ve 

  Tamiratlarının Yapılması İşi. 

b-) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Yaş Pancar Posası 

  Paketleme Tesisi 

c-) İşin Süresi  : Kampanya süresince 

3- İhalenin 

a-) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b-) Tarihi ve Saati : 27.09.2019 Saat 10:00 

4- İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. 

Etimesğut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ₺. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel 

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

almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

8- İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9- Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7970/1-1 



17 Eylül 2019 – Sayı : 30891 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 

 

13 KALEM OCAK ARABALARI VE MARTOPİKÖR YEDEKLERİ  

ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TTK İHTİYACI OLARAK 13 Kalem ocak arabaları ve martopikör yedekleri alımı 4734 
SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE 
EDİLECEKTİR. 

İhale kayıt numarası : 2019/438994 

1-İdarenin  

a) adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

  Satınalma Daire Başkanlığı  

                                                         ZONGULDAK  

b) telefon ve faks 
numarası 

: Tel:0-372.259 47 94 –84       Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73 

c) elektronik posta 
adresi (varsa) 

: Satinalma@ taskomuru. Gov. tr. 

2-İhale konusu işin 
nev’i 

Malzemenin Cinsi -  
Miktarı: 

(Adet) 

a) Niteliği, türü ve 
miktarı 

13 Kalem 

Ocak arabaları ve martopikör yedekleri 

 

4.000 

b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi’ ndeki TTK Makine ve İkmal Dairesi 
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Şefliği ambarıdır.  

c) Teslim tarihi : Ocak arabaları ve martopikör yedekleri 90 takvim gününde 
teknik şartnamede belirtildiği gibi Kurumumuza teslim 
edilecektir. 

3-İhalenin    

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı  ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 08.10.2019 Salı–  Saat 15: 00 

c) Dosya no : 1917023 

4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 
elektronik posta adresi, 

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



Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 17 Eylül 2019 – Sayı : 30891 

 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 
ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi,  

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c)  de yer alan belgelerin her bir ortakça 
ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 
durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

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

4.3. ---------------- 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif eş çalışan malzemeler için toplamda en düşük, 
diğer malzemelerde en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 

5.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.  

6- İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7- İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd. 68. Sokak) 19. Sokak No 22 
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Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. İhale 
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 08.10.2019 Salı–  Saat 15: 00’ a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir. 

9-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. 

- Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 4. ile 5. kalem ve 12. ile 13 kalem malzemeler birbirleri ile 
eş çalışmakta olup,  eş çalışan malzemeler aynı firmaya verileceğinden bu malzemelere kısmi 
teklif verilemeyecektir.  Diğer kalemlerden istenen kalemlere teklif verilebilir, ancak kalemin 
tamamı için birim fiyat teklif verilecektir. Kısmi teslimat yapılabilecektir. 

10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren 
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 7930/1-1 
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KUYU YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı : KUYU YEDEKLERİ alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir.     
İhale kayıt numarası  : 2019 / 446358 
Dosya no  : 1922062 
1- İDARENİN : 
a) Adres           : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 
  No: 2              67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel     : 0.372  252 40 00 ( 70 Hat) 
  Faks  :  0.372  251 19 00 
c) Elektronik posta adresi  : 
2- İHALE KONUSU MALIN : 
a) Niteliği, türü ve miktarı   : Kuyu yedekleri : 10 kalem 
b) Teslim yeri      : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü 
  Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi 
  Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 
  Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK 
c) Teslim tarihi       : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 
3- İHALENİN 
a) Yapılacağı yer   : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel  Müdürlüğü 
  Satınalma Dairesi Başkanlığı  
  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati      : 02/10/2019 Çarşamba günü saat : 15:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası  

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e)  Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.  
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c)  de yer alan belgelerin her bir ortakça 

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

gereken kriterler; 
4.2.1.  
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, eş çalışan malzemeler için toplamda en düşük 

fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler  30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 02/10/2019 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.       

9- İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü  olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 7973/1-1 
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HİDROLİK HORTUM RAKORU PRESLEME VE HORTUM KESME  
SOYMA MAKİNASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
Işin Adı : HİDROLİK HORTUM RAKORU PRESLEME ve HORTUM KESME 

SOYMA MAKİNASI alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 
Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2019 / 446390 
Dosya no  : 1922500 
1- İDARENİN :  
a) Adres   : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 
  No: 2                                     67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel     : 0.372  252 40 00 ( 70 Hat) 
  Faks  :  0.372  251 19 00 
c) Elektronik posta adresi   :  
2- İHALE KONUSU MALIN :  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hidrolik pres ve soyma makinası  : 2 kalem  
b) Teslim yeri    : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
  Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi İş Sahası  
  ZONGULDAK 
c) Teslim tarihi   : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 
3- İHALENİN 
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel  Müdürlüğü  
  Satınalma Dairesi Başkanlığı  
  Bülent Ecevit Caddesi No: 125      ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati     : 02/10/2019 Çarşamba günü saat : 15:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası  

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.  
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı  

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

gereken kriterler; 
4.2.1. Teknik şartname cevapları 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler  30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 02/10/2019 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.       

9- İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10- İstekliler teklif edilen bedelin  %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü  olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 7974/1-1 
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VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE SUNUCU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı Veri 

Depolama Sistemi ve Sunucu teknik şartnamesine ve sunucu için ayrıca istenilen marka/modeline 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, marka/model, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 30.09.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini 

müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir 

tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 7928/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

 
 7988/1-1 
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Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 7989/1-1 
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Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden: 

 
 7990/1-1 
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

 
 8012/1-1 
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

 
 8013/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Çanakkale İli, Çanakkale İl Özel İdaresi, 3 pafta, 174 parsel üzerindeki 538275 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Egemen 
ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216) tarafından Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 31.07.2019 tarihli ve E.2019/1401 sayılı 
kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” 
hükmedildiğinden, 10.02.2019 tarihli ve 30682 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Egemen ERGUN 
hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmının yürütmesi 
11.09.2019 tarihli ve 210353 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.    

İlgililere duyurulur. 7954/1/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Antalya İli, Kemer İlçesi, 464 ada, 7 parsel üzerindeki 503239 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Adalya Adım Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Antalya, Ticaret Sicil 
No: 80030, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 748) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 
davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 24.07.2019 tarihli ve E.2019/767 sayılı kararı ile “dava 
konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 
01.11.2018 tarihli ve 30582 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Adalya Adım Yapı Denetim Ltd. Şti. 
hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütmesi 11.09.2019 tarihli ve 210321 sayılı Makam 
Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 7954/2/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 2955 ada, 5 parsel üzerindeki 1341239 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Sidar 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Şanlıurfa, Ticaret Sicil No: 
18203, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 2600) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 
davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 17.07.2019 tarihli ve E.2019/702 sayılı kararı ile “dava 
konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 
03.03.2019 tarihli ve 30703 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Sidar 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında 
tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütmesi 11.09.2019 tarihli ve 210315 sayılı Makam Olur’u ile 
durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 7954/3/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Antalya İli, Alanya İlçesi, 1589 ada, 3 parsel üzerindeki 127598 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Antalya Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortakları Mehmet BAL (İnşaat 
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5198,  Oda Sicil No: 40193) ve İbrahim 
BAYDOĞAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 769,  Oda Sicil 
No: 4833) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 
30.07.2019 tarihli ve E.2019/827 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın 
yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 18.12.2018 tarihli ve 30629 sayılı Resmî 
Gazete ilanı ile Mehmet BAL ve İbrahim BAYDOĞAN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin 
kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmının yürütmesi 11.09.2019 tarihli ve 210236 sayılı Makam 
Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 7954/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
18.02.2019 tarihli ve 40448 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile “üç yıl süre ile herhangi bir 

yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için denetçi belgesi iptal edilen”, 
Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin sorumlu denetim elemanı İrfan BIYIKLI (Mimar, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8519, Oda Sicil No: 11341) tarafından Bakanlığımız aleyhine 
açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 22.08.2019 tarihli ve E.2019/1520 sayılı kararı ile 
“dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 
21.02.2019 tarihli ve 30693 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İrfan BIYIKLI hakkında tesis edilmiş 
olan “denetçi belgesinin iptali”  işleminin yürütmesi 11.09.2019 tarihli ve 210331 sayılı Makam 
Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 7954/5/1-1 

—— • —— 
Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden: 
A) ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA AİT İLAN 
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 

aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin; 
a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 
b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 23. ve 25. maddelerinde belirlenen asgari koşulları 

sağlamış olmaları, 
c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şartları taşıyan 
adayların; 

1) Doçentlik kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, 
Doçentlik Belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 (Dört)  nüsha dosyayı ekleyerek CD ile 
beraber Rektörlüğe, 

2) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı 
dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgeleri ile bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya ve CD ile beraber ilgili birimlere başvurmaları 
gerekmektedir. 

3) Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün 
içerisinde yapılacaktır. 

İLAN EDİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA AİT BİLGİLER 

BİRİM/BÖLÜM/ABD/PROGRAM 
KADRO 

ADEDİ 
DERECE UNVAN ÖZEL ŞARTLAR 

Mühendislik  Fakültesi Malzeme Bilimi 

ve Mühendisliği Bölümü 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ABD. 

1 3 Doçent 

Fizik Alanında Doçentliğini Almış Olmak. Lazer Yöntemi ile 

Seramiklerin Üretilmesi Üzerine Çalışmaları Bulunmak. 

Eğitim Fakültesi 

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 

Beden Eğitimi ve Spor ABD. 

1 3 Doçent 

Spor Bilimleri Bilim Alanında Doçentlik Unvanına Sahip 

Olmak. Egzersiz Fizyolojisi Alanında Çalışmaları Bulunmak. 

Eğitim  Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi 

Bölümü Alman Dili Eğitimi ABD. 
1 5 

Doktor Öğretim 

Üyesi 

Alman Dili Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak. 

Uygulama Öğretmenliği ve Öğretmen Eğitimi Alanında 

Çalışmalar Yapmış Olmak. 

 7929/1-1 
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Sermaye Piyasası Kurulundan: 
MESLEK PERSONEL YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 

Sermaye Piyasası Kurulunda (Kurul), İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere 
Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 20 adete kadar "Uzman Yardımcısı" 
kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı 
yapılacaktır. 

SINAVA KATILMA KOŞULLARI 
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan 

genel şartları taşımak, 
2) 20 adet Uzman Yardımcısı kadrosu için; ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 

2018 ve 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP1, KPSSP2, 
KPSSP3 veya KPSSP28 puanı 75 (Yetmişbeş) ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda 
bulunanlardan en yüksek puanlı 400 kişi içerisinde bulunmak (eşit puan almış olmaları nedeniyle 
400 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sınava 
çağrılacaktır), 

3) 20 adet Uzman Yardımcısı kadrosu için; Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, 
İktisat, İşletme, İşletme ve Ekonomi, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Hukuk, Fen, Fen-Edebiyat, 
Mühendislik, Ticari Bilimler, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler, Uygulamalı Bilimler, Yönetim 
Bilimleri Fakültelerinin ve 4 yıllık eğitim veren; Bankacılık ve Sigortacılık, Turizm İşletmeciliği 
ve Bilişim Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik, Uygulamalı 
Yabancı Diller Yüksekokullarının bölümleri olan Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, 
Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi/İktisat, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği, 
Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Hukuk, İktisat, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, 
İşletme, İşletme Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, 
İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, 
Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve 
Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Pazarlama, Sermaye Piyasası, Sermaye 
Piyasası Denetim ve Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, 
Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, 
Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası 
Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Yönetim Bilişim 
Sistemleri Aktüerya ve Risk Yönetimi, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Finansal Ekonometri, 
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme, Gayrimenkul ve Varlık 
Değerlendirme, Girişimcilik, İslam Ekonomisi ve Finans, Küresel Siyaset ve Uluslararası 
İlişkiler, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık 
ve Sosyal Güvenlik, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası 
Girişimcilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Yönetim 
Bilimleri bölümlerinden veya yukarıda sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen 
yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak, 

4) 01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, 
5) Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mali yasalara göre suç sayılan bir eylem dolayısıyla 

aleyhine verilmiş bir hüküm bulunmamak, 
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6) Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda 
bulunmamak. 

GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ 
Sınav Tarihi: Giriş sınavının yazılı aşaması 26-27 Ekim 2019 tarihlerinde sabah ve 

öğleden sonraları altı ayrı oturum şeklinde yapılacaktır. 
Sınav Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü - İstanbul 
Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum, Kurulun www.spk.gov.tr 

internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. 
Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi 

tutulacaklardır. Sözlü sınavın yapılacağı tarih, yer ve saat Kurulun yukarıda belirtilen internet 
adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. 

BAŞVURU ŞEKLİ 
Sınav başvurularının 18.09.2019 - 04.10.2019 tarihleri arasında Kurulumuz resmi internet 

adresinden (www.spk.gov.tr) ulaşılabilecek "Başvuru Formu"nun çevrimiçi olarak doldurulması 
suretiyle yapılması, formun doldurulmasını müteakip sistem üzerinden çıktısının alınarak öğrenim 
belgesinin fotokopisi ile birlikte en geç 07.10.2019 tarihi saat 17:30'a kadar elden veya posta 
yoluyla Kurulun Ankara merkez adresine gönderilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler 
dâhil 07.10.2019 tarihi saat 17:30'dan sonra Kurul kayıtlarına giren başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI 
Kurula yapılan başvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra yarışma 

sınavına katılabileceklerin isimleri ile sınav başlama saati, Kurulun www.spk.gov.tr internet 
adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara 
Kurul yazılı, e-posta veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir. Adaylar, "Sınava 
Giriş Belgeleri"ni 24-25 Ekim 2019 tarihleri arasında Kurulumuz resmi internet sayfasından 
alabilirler. 

Kurulca daha önce açılan sınavlara iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü bir 
sınava alınmazlar. 

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra 
sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların 
sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler, 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI 
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. 
Yazılı mesleki sınav aşağıdaki gruplara giren konulardan yapılacaktır: 
20 adet Uzman Yardımcılığı için: 
a) İktisat: Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Dış Ticaret, Planlama, İşletme İktisadı. 
b) Hukuk: Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra ve İflas Hukuku, Ceza 

Hukukunun Genel Esasları. 
c) Maliye: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi, Maliye Politikası. 
d) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tahlil. 
e) Genel Matematik, İstatistik ve Ticari Hesap: Genel Bilgiler. 
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f) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden bir metnin Türkçe'ye 
çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birine çevrilmesi. 

DEĞERLENDİRME VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Yukarıda belirtilen yazılı sınavlara ilişkin sınav grubunun her biri için ayrı oturum 

yapılacak olup, her grup için 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Başarılı sayılmak 
için, bu grupların her birinden en az yarısı kadar not alınması ve alınan notların aritmetik 
ortalamasının 70'den aşağı olmaması zorunludur. 

Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak 
atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. 

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. 
Sözlü sınava çağrılan adaylara kişilik envanteri testi uygulanabilecektir. 
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan 

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. 
Giriş sınavı başarı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı 

sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Söz konusu toplamın eşit olması 
halinde, yazılı sınavdaki yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilecektir. 

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asil adayın isimleri, Kurulun www.spk.gov.tr internet adresinde ilan edilir ve adayların 
adreslerine yazı ile bildirilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, atama yapılacak kadro 
sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın 
isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek yine Kurulun www.spk.gov.tr internet adresinde ilan 
edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir. 

Sınavda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen adaylar için 
kazanılmış hak teşkil etmez. 

Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 7 (yedi) gün 
içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Komisyonu tarafından incelenir ve en geç 5 
(beş) iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 

Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre 
içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan 
anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz, atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde 
mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan 
adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. 

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, 
atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından 
herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek 
listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır. 

SERMAYE PİYASASI KURULU 
ANKARA MERKEZİ İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ 
Eskişehir Yolu 8. Km. No: 156 Harbiye Mah. Askerocağı Caddesi No:15 
06530 ANKARA Süzer Plaza Kat:3 34367 Şişli/İSTANBUL 
İrtibat Tel: (0312) 292 90 90 İrtibat Tel: (0212) 334 55 00 
İNTERNET ADRESİ :  http://www.spk.gov.tr/ 
 7950/1-1 
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Harran Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

13.09.2019 tarihli ve 30887 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Doktor 

Öğretim Üyesi ilanımıza ait (ilan şartları) ilan niteliği revize edilerek aşağıdaki tabloda 

sunulmuştur. Ayrıntılı bilgiye http://personel.harran.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.  

 Profesör Doçent 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
 

FAKÜLTE / 

ANABİLİM DALI 
Der. Adet Der. Adet Der. Adet İlan Şartları 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Ağız, Diş ve Çene 

Radyolojisi 
    3 1 

İlgili alanda uzmanlığını veya 

doktorasını yapmış olmak. 

Protetik Diş Tedavisi     2 1 
İlgili alanda uzmanlığını veya 

doktorasını yapmış olmak. 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Ağız ve Diş Sağlığı     3 1 

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi 

alanında uzmanlığını veya 

doktorasını yapmış olmak. 

Ağız ve Diş Sağlığı     5 1 

Pedodonti (Çocuk Diş 

Hekimliği) alanında 

uzmanlığını veya doktorasını 

yapmış olmak. 

Ağız ve Diş Sağlığı     1 1 

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi 

alanında uzmanlığını veya 

doktorasını yapmış olmak. 

Diş Protez Teknolojisi     3 1 

Ortodonti alanında 

uzmanlığını veya doktorasını 

yapmış olmak. 

 8014/1-1 
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Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) 
fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara"da yer alan ek 
2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu 
puan sıralaması esas alınmak suretiyle” 7 (yedi) adet, Programcı ve Çözümleyici kadroları için ise 
ek 2’inci maddenin (c) fıkrası gereğince KPSS (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya 
göre en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle ilan edilen kadronun 10 katına kadar aday 
arasından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda 2 (iki) adet olmak üzere toplam 9 
(dokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

UNVANI ADET ÖĞRENİM ARANAN NİTELİKLER 

Mühendis 1 Lisans 

Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmak. 
Mesleği ile ilgili alanda en az 3 yıl deneyimli olduğunu belgelendirmek. 
İyi derecede Autocad kullanmak. 
Statik analiz tasarım ve modelleme programlarından en az bir tanesini aktif olarak 
kullanabilmek. Metraj, keşif, yaklaşık maliyet oluşturma ve hakediş konularında tecrübe 
sahibi olmak. 
Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 

Programcı 1 Önlisans Bilgisayar Programcılığı Bölümü mezunu olmak. 
YDS Sınavından En az D düzeyinde puan almış olmak. 

Çözümleyici 1 Lisans 

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezunu olmak. 
Microsoft ASP.NET C# Programlama dilini ve ayrıca farklı 2 adet programlama dilini bildiğini 
belgelendirmek. 
YDS Sınavından En az D düzeyinde puana sahip olmak. 

Tekniker 1 Önlisans 
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Operatörlüğü, 
Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak 
Mesleği ile ilgili alanda en az 3 yıl deneyimli olduğunu belgelendirmek. 

Büro Personeli 1 Lisans 
Muhasebe veya Maliye lisans bölümlerinin birinden mezun olmak. Lisans mezuniyeti sonrası 
alanında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak. Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış 
olmak. 

Büro Personeli 1 Önlisans 

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, 
Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans 
programlarının birinden mezun olmak. 
Müracaat tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. 

Büro Personeli 1 Önlisans 
İşletme, Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları veya Bankacılık önlisans 
programlarının 
birinden mezun olmak. 
Kamu İhale mevzuatı hakkında belge sahibi olmak. 

Destek Personeli 2 Lise 
Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak. En az 5 yıldır E sınıfı 
sürücü belgesine sahip olmak. 
Son 3 yıldır aktif olarak şoförlük yaptığını belgelendirmek. Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını 
doldurmamış olmak. 

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. 
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
4- Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli 
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 
iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık 
suçlarından mahkum olmamak. 

5- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş 
olmak). 
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6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini 
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

7- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atamaya engel 
durumu bulunmamak. 

8- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet 
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin 
feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen 
istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak. 

9- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve 
belgelendirmek. 

10- Adayların 2018 veya 2019 KPSS(B) grubu puan türlerinden mezuniyetine uygun olan 
puan türüne sahip olması gerekmektedir. Ayrıca deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve 
belgelerin asılları değerlendirilecektir. 

11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak. 

12- Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru 
yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 

13- Özel şartları ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlıyor olmak. 
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 
Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Konya 

Teknik Üniversitesi resmi internet sayfası www.ktun.edu.tr'den temin edilecek başvuru formu ve 
istenilen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri 
gerekmektedir. Posta, fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

İSTENİLEN BELGELER 
1- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi. 
2- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi. 
3- Lisans mezunları için 2018 veya 2019 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, önlisans 

mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı, ortaöğretim (Lise ve Meslek Lisesi) 
mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır. 

4- Nitelikler bölümünde istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları. 
5- SGK Hizmet Dökümü. 
6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. 
7- 1 adet vesikalık fotoğraf. 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 
Başvuru sonunda asıl ve yedek adayların isim listesi ile yazılı ve/veya sözlü sınava 

girecek adayların listesi, Konya Teknik Üniversitesi resmi internet sayfası www.ktun.edu.tr 
adresinde yayımlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya 
aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme 
yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya 
hak kazanan adaylar sonuçların yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde işe başlamaları için 
gerekli evrakları tamamlayarak Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri 
gerekmektedir. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin 
www.ktun.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen 
belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri 
sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit 
edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. İlanda bulunmayan 
hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 7927/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili Anabilim Dalı Hazırlık Eğitimi Birimi

Yönetmeliği

— Samsun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

— Anayasa Mahkemesinin 11/7/2019 Tarihli ve 2014/19270 Başvuru Numaralı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

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.

Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde

“T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.
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