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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Helal Akreditasyon Kurumundan:
HELAL AKREDİTASYON UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Helal Akreditasyon Uzman Yardımcılarının

mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, Helal Akreditasyon Uzmanlığına atanmalarına ilişkin usul
ve esaslar ile Helal Akreditasyon Uzman ve Uzman Yardımcılarının görev, yetki ve sorumlu-
luklarını düzenlemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Helal Akreditasyon Kurumunda istihdam

edilecek Helal Akreditasyon Uzman ve Uzman Yardımcıları hakkında uygulanır. 
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun ek 41 inci maddesi ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar
ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 183 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Ticaret Bakanını,
b) Başkan: Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanını,
c) Birim: Helal Akreditasyon Kurumu hizmet birimlerini,
ç) Birim Amiri: Helal Akreditasyon Kurumu hizmet birimi yöneticilerini,
d) Genel Sekreter: Helal Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterini,
e) Giriş Sınavı: Helal Akreditasyon Uzman Yardımcılığı giriş sınavını,
f) Giriş Sınavı Komisyonu: Helal Akreditasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Ko-

misyonunu,
g) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,

T.C.
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ğ) Kurum: Helal Akreditasyon Kurumunu,
h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
ı) Tez Değerlendirme Komisyonu: Helal Akreditasyon Uzman Yardımcısı tarafından

hazırlanan tezi değerlendiren komisyonu,
i) Uzman: Helal Akreditasyon Uzmanını,
j) Uzman Yardımcısı: Helal Akreditasyon Uzman Yardımcısını,
k) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
l) Yeterlik Sınavı: Helal Akreditasyon Uzmanlığı yeterlik sınavını,
m) Yeterlik Sınavı Komisyonu: Helal Akreditasyon Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Komis-

yonunu,
n) Yönetim Kurulu: Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Giriş Sınavı ve Uzman Yardımcılığına Atanma

Giriş sınavı
MADDE 5 – (1) Uzman Yardımcıları, mesleğe özel giriş sınavı ile alınır. Giriş sınavı,

KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylar için Kurum tarafından yazılı ve sözlü olarak iki aşa-
malı veya yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılabilir. 

(2) Yazılı sınav, Kurum tarafından yapılabileceği gibi sınavın tamamı veya bir bölümü
ÖSYM Başkanlığına, Kurum tarafından belirlenen bir yükseköğretim kurumuna veya diğer
kamu kurumlarına yaptırılabilir. Sözlü sınav Kurum tarafından yapılır.

Giriş sınavı duyurusu
MADDE 6 – (1) Giriş sınavının başvuru şartları, sınav konuları, ilk ve son başvuru ta-

rihi, başvuru evrakının temin edileceği yer, başvuru yeri, gerek görülmesi hâlinde öğrenim dal-
ları ve kontenjanları, atama yapılacak kadroların sınıfı, dereceleri, sınava kaç kişinin çağrıla-
cağı, Uzman Yardımcısı olarak en fazla kaç kişinin atanacağı, sınavın yeri, zamanı, değerlen-
dirme yöntemi, başvuruda istenen belge ve beyanlar ile gerekli görülen diğer şartlar, sınav ta-
rihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
ve Kurumun  internet sitelerinde duyurulur. 

(2) Giriş sınavı duyurusunda yer alacak öğrenim dalları, 7 nci maddenin birinci fıkra-
sının (b) bendinde sayılan fakülte ve bölümler arasından Kurum tarafından belirlenir.

Giriş sınavı başvuru şartları
MADDE 7 – (1) Giriş sınavına katılabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-

nunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:
a) Sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadî

ve İdarî Bilimler, İlahiyat, Mühendislik, Fen, Fen Edebiyat, Veteriner, Ziraat, Su Ürünleri Fa-
külteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki
veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) İlanda belirtilen dillerin birinden ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavından
en az (C) seviyesinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul
edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

ç) Geçerlilik süresi dolmamış, KPSS puan türü veya türlerinden giriş sınavı duyuru-
sunda belirtilen taban puan ve üzeri puanı almış olmak şartıyla, yapılacak puan sıralamasında
sınava çağrılacak kişi sayısı içerisinde yer almak.

(2) Kurum, giriş sınavı duyurusunda yer vermek suretiyle, sınavı birinci fıkrada sayılan
tüm fakülte ve bölüm mezunlarına açık yapabileceği gibi hizmet gereklerini ve Kurumun ihti-
yaç durumunu dikkate alarak belirleyeceği fakülte ve bölümlerden bir kısmına açık olarak da
yapabilir. 
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Giriş sınavı başvuru işlemleri
MADDE 8 – (1) Giriş sınavı başvuruları, Kurum internet sitesi üzerinden elektronik

ortamda yapılır. Gerek görülmesi halinde, elden veya posta ile başvuru yöntemi de kullanıla-
bilir. Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru belgelerinin Kuruma ulaştığı tarih dikkate
alınır. Süresi içinde yapılmayan veya postadaki gecikme nedeniyle Kuruma geç ulaşan başvu-
rular dikkate alınmaz. Ayrıca elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri sınav duyurusunda
ilan edilir.

(2) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Kurumdan veya Kurumun internet sitesin-
den temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekler:

a) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında ta-
mamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya resmi makamlardan alınan onaylı
örneği.

b) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği.
c) Sınav ilanında belirtilen şekilde KPSS ve YDS/e-YDS sonuç belgesinin bilgisayar

çıktısı veya YDS/e-YDS’ye puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavı
sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti.

ç) Yazılı özgeçmiş.
d) İki adet vesikalık fotoğraf.
e) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali olmadığına dair adayın

yazılı beyanı.
f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair adayın yazılı beyanı.
g) Adli sicil beyanı.
ğ) Mal bildirimi.
h) Varsa lisansüstü eğitim diploması aslı veya Kurumca onaylı sureti.
(3) İkinci fıkranın (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgeler, giriş sınavını kazanan

adaylardan atama öncesinde istenir.
(4) Sınav duyurusunda başvurunun elektronik ortamda yapılacağının ilan edilmesi ha-

linde; istenilen belgeler, elektronik ortamda sınav başvuru sistemine, adaya ait özgeçmiş ile
birlikte eklenir.

(5) Giriş sınavına katılabilecek aday adaylarının isim listesi Kurum internet sitesinde
ilan edilir.

(6) Giriş sınavının yazılı bölümünün Kurumca yapılmasına karar verilmesi halinde, ya-
rışma sınavına girme hakkı kazanan aday adaylarına fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav
giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır. Sınav giriş belgesi olmayan aday
adayları sınava katılamaz.

(7) Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alan-
lardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve ata-
maları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep ede-
mez ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(8) Başvuru şartlarını haiz olmayanların başvuru belgeleri, talep etmeleri halinde, isim
listesinin ilanından itibaren otuz gün içerisinde elden teslim edilir ya da posta yoluyla adresle-
rine gönderilir.

Giriş Sınavı Komisyonu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Giriş Sınavı Komisyonu, Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Ku-

rulunun kendi içerisinden seçeceği iki üye, Genel Sekreter ve insan kaynaklarından sorumlu
Daire Başkanı olmak üzere beş üyeden oluşur. Ayrıca Başkan tarafından iki yedek üye belirlenir.
Giriş Sınavı Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle Giriş
Sınavı Komisyonuna katılamamaları hâlinde, yedek üyeler tespit sırasına göre Giriş Sınavı
Komisyonuna katılırlar.
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(2) Giriş Sınavı Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasına göre yarışma sınavı ilanında yer alacak hususları

tespit etmek.
b) Giriş sınavı sorularını hazırlamak veya hazırlatmak.
c) Aday adaylarının 7 nci maddede belirtilen şartları sağlayıp sağlayamadıklarını tespit

ederek sınava katılabileceklerin listesini oluşturmak.
ç) Giriş sınavını yapmak ve değerlendirmek veya gerektiğinde yazılı sınavı yaptırmak.
d) Giriş sınavına ilişkin olarak yapılan itirazları değerlendirmek ve sonuçlandırmak.
(3) Giriş Sınavı Komisyonu üyeleri kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci

dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınav-
larda görev alamazlar.

Yazılı sınav 
MADDE 10 – (1) Yazılı sınav yapılması halinde giriş sınavı duyurusunda belirtilecek

asgari KPSS puanına sahip olmak şartıyla yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip
adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar aday yazılı sı-
nava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan diğer adaylar da yazılı sınava çağrılır. Çağrılan
adayların isimleri Kurumun internet sitesinde ilan edilir.

(2) Yazılı sınav, ihtiyaç duyulan öğrenim dallarına göre belirlenecek konulara ilaveten,
genel akreditasyon bilgisi, genel kültür ve yabancı dil konularında da yapılabilir. Yazılı sınavın
hangi alanları kapsayacağı, ne şekilde yapılacağı ve puanların dağılımı sınav duyurusunda be-
lirtilir.

(3) Yazılı sınavın değerlendirilmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavda ba-
şarılı sayılmak için en az yetmiş puan almak gerekir.

(4) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edi-
lenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Yazılı sınavın üniversi-
telere veya diğer kamu kurumlarına yaptırılması halinde de aynı esaslar uygulanır.

(5) Yazılı sınav sonuçları Kurumun internet sitesinde ilan edilir.
Sözlü sınav
MADDE 11 – (1) Yazılı sınav yapılması halinde bu sınavda en az yetmiş puan almak

şartıyla, en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, atama yapılacak boş kadro sayısının
en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Giriş sınavının sadece sözlü sınav şeklinde
yapılacağı durumlarda, giriş sınavı duyurusunda belirtilecek KPSS puan türü/türleri itibarıyla
en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak atama yapılacak boş kadro sayısının en fazla
dört katına kadar aday sözlü giriş sınavına çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alanlar da
sözlü sınava çağrılır. 

(2) Sözlü sınav çağrısı, Kurumun internet sitesi üzerinden sınav tarihinden en az on
gün önce yapılır. Duyuru dışında adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

(3) Sözlü sınav, adayların;
a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.
(4) Adaylar, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan,

(a) bendi dışında kalan bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlen-
dirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Tutanak dışında sözlü sınav ile ilgili her-
hangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. 

(5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Giriş Sınavı Komisyonu üyelerinin yüz tam
puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Ancak,
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sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan
adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş kadro sayısı kadar aday giriş sınavında başarılı
kabul edilir. Giriş sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen
adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
MADDE 12 – (1) Giriş Sınavı Komisyonu; yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan not-

ların aritmetik ortalamasını veya yalnızca sözlü sınav yapılması halinde, sözlü sınav notunu
esas alarak başarılı olanların listesini belirler. Adayların yarışma sınavı puanlarının aynı olması
halinde sırasıyla, yazılı sınav puanı ve KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. Ayrıca, giriş
sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının en fazla yarısı oranında yedek aday listesi tespit edilir.
Giriş Sınavı Komisyonu bu şekilde belirlediği nihai listeyi sözlü sınavın bittiği günü takip eden
üç iş günü içinde Kuruma teslim eder. 

(2) Kurum, yazılı ve sözlü sınav nihai sonuçlarını ve boş bulunan kadro sayısı itibarıyla
sınav başarı puanı sıralamasına göre kazananların listesini Kurumun internet sitesinde ilan eder.
Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha
sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

(3) Giriş sınavında bir öğrenim dalına ayrılan kontenjan sayısı kadar adayın başarılı
olamaması hâlinde, Kurum kontenjanlarda değişiklik yapabilir.

(4) Sınav sonuçları açıklanırken; kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notunun arit-
metik ortalaması veya sadece sözlü sınav yapılmışsa sözlü sınav notunun eşitliği durumunda
sırasıyla yazılı sınav puanı ve KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Uzman Yardımcılarının atanması
MADDE 13 – (1) Giriş sınavını kazanarak kendilerine yapılan bildirimi müteakip be-

lirtilen süre içinde Kuruma yazılı başvuru yapanlar, Kurum tarafından Uzman Yardımcısı kad-
rolarına atanır.

(2) Sınavı kazananların atama işlemlerine ilişkin tebligatta belirtilen süre içinde, iste-
nilen belgelerle birlikte Kuruma müracaat etmeleri gereklidir.

(3) Atama işlemlerinin yapılabilmesi için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir
mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(4) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edi-
lir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara
bildirilir.

(5) Sınavda başarılı olup göreve başlamayanlardan veya ataması yapılıp da herhangi
bir nedenle görevden ayrılanlardan boşalan kadroya, yeni bir sınav yapılana kadar ve her hâ-
lükârda 6 ayı geçmemek kaydıyla 12 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca belirlenen yedek lis-
teden en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere atama yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığı Süresi ve Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Uzman Yardımcılığı süresi
MADDE 14 – (1) Uzman Yardımcılığı süresi en az üç yıldır.
Uzman Yardımcılarının yetiştirilmeleri
MADDE 15 – (1) Uzman Yardımcılarının yetiştirilmesi için üç yıllık bir süreyi kapsa-

yan özel çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve uygulanır.
(2) Çalışma ve yetiştirme planı;
a) Uzman Yardımcılarına, Kurumun görev alanında uzmanlaşabilmeleri için gerekli ta-

nım, kavram, yöntem ve uygulamalara ilişkin asgari temel bilgilerin ve kurumsal kültürün ka-
zandırılmasını,
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b) Yazışma, rapor yazma, inceleme, araştırma ve denetim teknikleri konularında gerekli
bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,

c) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,
ç) Bilgisayar ve teknoloji kullanım becerilerinin geliştirilmesini,
d) Uzmanlık mesleğinin gerektirdiği davranış ve yetkinliklerin kazandırılmasını,
e) Yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesini,
f) Yurtiçi veya yurtdışında görevleri ile ilgili konferans, seminer ve benzeri programlara

katılım sağlanarak tecrübe kazandırılmasını,
sağlamaya yönelik programları kapsar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzmanlık Tezi ve Yeterlik Sınavı

Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 16 – (1) Aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç

Kurumda iki yılını tamamlayan Uzman Yardımcılarına, Kurumun görev sahası ile ilgili konu-
larda bağlı bulunduğu birim amirinin ve Genel Sekreterin teklifi ile üç konu arasından Başkanın
onayı ile bir tez konusu verilir. Belirlenen tez konusu en fazla üç ay içerisinde Uzman Yardım-
cısının talebi üzerine bağlı bulunduğu birim amirinin teklifi ve Genel Sekreterin onayı ile bir
defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir.

(2) Tez konusu belirlenen Uzman Yardımcılarına, Genel Sekreterin onayı ile tez danış-
manı tayin edilir. Tez danışmanları, Kurumda Uzman ve üstü kadrolarda görev yapanlar veya
tez konusuna ilişkin olarak üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapan öğretim üyeleri ara-
sından belirlenir.

Uzmanlık tezinin hazırlanması ve teslimi
MADDE 17 – (1) Uzman Yardımcısı tez danışmanı gözetiminde hazırlayacağı tezde

bilimsel esaslara uygun olarak hareket eder ve tezde kendi görüş ve tavsiyelerine yer verir. 
(2) Tezin daha önce yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir amaçla, benzer tarzda

hazırlanmamış ve kullanılmamış olması esastır.
(3) Tez danışmanı tarafından Uzman Yardımcısının hazırladığı tez hakkında tezin da-

nışmana teslim tarihinden itibaren bir ay içinde rapor düzenlenir.
(4) Uzman Yardımcısı tezini, tez danışmanı raporu ile birlikte tez konusu verilen tarihten

itibaren en geç dokuz ay içinde insan kaynaklarından sorumlu Daire Başkanlığına gönderilmek
üzere bağlı bulunduğu birim amirine teslim etmek zorundadır.

(5) Süresi içinde tezlerini sunamayan Uzman Yardımcılarına Tez Değerlendirme Ko-
misyonu tarafından tezlerini sunmaları için en fazla altı ay ilave süre verilebilir.

Tez Değerlendirme Komisyonu
MADDE 18 – (1) Tez Değerlendirme Komisyonu, Başkanın başkanlığında, Genel

Sekreter ve Uzman Yardımcısının bağlı olduğu birim amiri olmak üzere 3 üyeden oluşur. Ay-
rıca, Başkan tarafından iki yedek üye belirlenir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle Tez Değer-
lendirme Komisyonuna katılamamaları hâlinde, yedek üyeler tespit sırasına göre Tez Değer-
lendirme Komisyonuna katılırlar.

(2) Gerekli görülmesi halinde, tez konusuyla ilgili öğretim üyeleri ile diğer kamu ku-
rumlarından yüksek lisans derecesine sahip görevliler de Tez Değerlendirme Komisyonlarına
üye olarak alınabilir.

(3) Tez Değerlendirme Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır.
Tezin değerlendirilmesi
MADDE 19 – (1) Uzman Yardımcıları tarafından hazırlanan tezler ve tez danışmanı

raporları, iki hafta içinde insan kaynaklarından sorumlu Daire Başkanlığınca Tez Değerlendir-
me Komisyonu üyelerine dağıtılır. Tezler, teslim tarihinden itibaren en fazla iki ay içinde Tez
Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilir. Uzman Yardımcıları, bu sürenin tamamlanma-
sını müteakip en fazla bir ay içinde toplanan Komisyon önünde tezlerini sözlü olarak savunur
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ve üyelerin tezin içeriğine yönelik sorularını cevaplandırır. Savunma sonunda tez başarılı veya
başarısız olarak değerlendirilir. Başarı veya başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır ve çe-
kimser oy kullanılamaz. Tez değerlendirme sonuçları, bir tutanağa bağlanarak bir hafta içinde
insan kaynaklarından sorumlu Daire Başkanlığına teslim edilir.

(2) Tezi yetersiz bulunan Uzman Yardımcısına bir hak daha tanınır. Uzman Yardımcısı
ikinci hakkını, başarısız olma gerekçesinin yer aldığı tez değerlendirme raporunu dikkate alarak
tezini düzeltmek suretiyle veya yeni bir tez konusunun belirlenmesini isteyerek kullanabilir.
Uzman Yardımcısı, tezinin uygun bulunmadığı hususunun kendisine tebliğinden itibaren beş
gün içinde tercihini birimine bildirir ve bu tercih, insan kaynaklarından sorumlu Daire Baş-
kanlığına ilgili birim tarafından yazılı olarak bildirilir.

(3) Uzman Yardımcısı, tercih hakkını tezi düzeltme yönünde kullanması hâlinde, insan
kaynaklarından sorumlu Daire Başkanlığına yapılan yazılı bildirimden başlayarak üç ay içinde
tezini düzeltir ve düzeltilmiş tezin yazılı bir nüshasını ve elektronik ortamdaki kopyasını insan
kaynaklarından sorumlu Daire Başkanlığına iletilmek üzere birimine teslim eder.

(4) Uzman Yardımcısı, tercih hakkını yeni bir tez konusunun belirlenmesi yönünde kul-
lanması hâlinde, tez konusunun kendisine tebliğinden başlayarak altı ay içinde tezini hazırlar
ve tezin yazılı bir nüshasını ve elektronik ortamdaki kopyasını insan kaynaklarından sorumlu
Daire Başkanlığına iletilmek üzere birimine teslim eder. Yeni tez konusunun belirlenmesi 16 ncı
maddede yer alan hükümlere tabidir.

(5) Teslim edilen tez, bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde Tez Değerlendirme Ko-
misyonunca yeniden değerlendirilir. 

Yeterlik sınavına girebilme şartları
MADDE 20 – (1) Uzman Yardımcıları, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve

refakat izinleri hariç, en az üç yıl fiilen Kurumda görev yapmış olmak ve hazırladıkları uz-
manlık tezi, Tez Değerlendirme Komisyonu tarafından başarılı kabul edilmek kaydıyla, yapı-
lacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Yeterlik Sınavı Komisyonu
MADDE 21 – (1) Yeterlik Sınavı Komisyonu, Başkan, Genel Sekreter ve insan kay-

naklarından sorumlu Daire Başkanı olmak üzere üç üyeden oluşur. Ayrıca Başkan tarafından
iki yedek üye belirlenir. Yeterlik Sınavı Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyelerin
herhangi bir nedenle Yeterlik Sınavı Komisyonuna katılamamaları hâlinde, yedek üyeler tespit
sırasına göre Yeterlik Sınavı Komisyonuna katılırlar.

Yeterlik sınavı
MADDE 22 – (1) Yeterlik sınavı, Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından Kurumca be-

lirlenen ve sınavdan en az iki ay önce ilan edilen tarihte yazılı olarak yapılır.
(2) Yeterlik sınavı; Kurum mevzuatı (kanun, yönetmelikler, tebliğler) (20 puan), ulus-

lararası akreditasyon standartları ve uluslararası akreditasyon birliklerinin yayımladığı uygu-
lama dokümanları (20 puan), helal akreditasyon faaliyeti kapsamında Kurum düzenlemeleri
(kalite el kitabı, prosedürler, talimatlar ve rehberler) (20 puan), uluslararası helal standardizas-
yon ve akreditasyon kuruluşları ve bunlarla ilişkiler (20 puan) ile yabancı dil (20 puan) konu
başlıklarından oluşur.

(3) Yeterlik sınavından yüz üzerinden en az yetmiş puan alan başarılı sayılır.
(4) Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli ma-

zereti nedeniyle sınav hakkını kullanamayanlara bir yıl içinde ikinci bir sınav hakkı daha ve-
rilir.

İtiraz hakkı
MADDE 23 – (1) Giriş sınavı ile tez değerlendirme ve yeterlik sınav sonuçlarına yedi

gün içinde insan kaynaklarından sorumlu Daire Başkanlığına verilen imzalı, açık yazışma ad-
resi, telefon numarası ve e-posta adresi belirtilmiş dilekçe ile itiraz edilebilir. Bu şartları taşı-
mayan veya itiraz süresi içinde verilmemiş dilekçeler dikkate alınmaz. İtirazlar, itiraz süresinin
dolmasından itibaren yedi işgünü içerisinde topluca değerlendirilir. İtiraz sonuçları, itiraz eden-
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lere dilekçelerinde belirttikleri iletişim bilgileri yoluyla bildirilir. İtirazlar, ilgisine göre Giriş
Sınavı Komisyonu, Tez Değerlendirme Komisyonu veya Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından
yedi gün içerisinde sonuçlandırılır.

(2) Yazılı sınavın üniversitelere veya başka bir kamu kurumuna yaptırılması durumunda,
bu sınav sonuçlarına yapılan itirazların karara bağlanma süresi on beş gündür.

(3) İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir.
Sekretarya hizmetleri 
MADDE 24 – (1) Giriş sınavı, tez ve yeterlik sınavına ilişkin hizmetler ile Komisyon-

ların sekretarya hizmetleri insan kaynaklarından sorumlu Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.
Uzmanlığa atanma
MADDE 25 – (1) Uzman Yardımcıları;
a) Aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni nedeniyle görevden ayrı

kalınan süreler hesaba katılmaksızın en az üç yıl fiilen çalışmış olması,
b) Kurumun görev sahası ile igili konularda hazırladığı uzmanlık tezinin kabul edilmesi,
kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olanların

uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kuruma giriş dilinde YDS/e-YDS’den asgari (C) seviye-
sinde veya puan eşdeğerliliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası bir dil sınavı sonuç bel-
gesini yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz etme şartına bağlıdır. 

(2) Birinci fıkradaki şartları yerine getiren Uzman Yardımcısı, yeterlik sınavındaki ba-
şarı sıralamasına göre durumuna uygun uzman kadrosuna atanır.

Uzman Yardımcısı unvanının sona ermesi
MADDE 26 – (1) Verilen ek süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırla-

dıkları tezleri de kabul edilmeyenler ile ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya
sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyen-
ler, Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı
kadrolara atanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Uzmanların görev ve yetkileri
MADDE 27 – (1) Uzmanların görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kurumun görev alanına giren konularda denetim, inceleme ve araştırma yapmak ve

bu faaliyetleri Kuruma raporlamak.
b) Kurumun stratejik planında belirtilen politika, amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye

yönelik çalışmalar yapmak.
c) Mesleki mevzuat ve yayınları takip etmek, gerektiğinde bunlara ilişkin özet ve de-

ğerlendirmeleri kapsayan rapor hazırlamak.
ç) Kurumun çalışma alanı ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında konferans, seminer

ve eğitim programlarına katılmak.
d) Uzman Yardımcılarının yetiştirilmesine, bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine yar-

dımcı olmak.
e) Kurumca verilecek benzeri nitelikteki görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görev-

leri yapmak.
Uzman Yardımcılarının görev ve yetkileri
MADDE 28 – (1) Uzman Yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kurumun görev alanına giren konularda denetim, inceleme ve araştırma yapmak ve

bu faaliyetleri Kuruma raporlamak.
b) Uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme, denetleme ve diğer çalışmalara katılmak

ve gerektiğinde tek başına araştırma ve inceleme yapmak.
c) Mesleki mevzuat ve yayınları takip etmek, gerektiğinde bunlara ilişkin özet ve de-

ğerlendirmeleri kapsayan rapor hazırlamak.
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ç) Kurumun çalışma alanı ile ilgili olarak konferans, seminer ve eğitim programlarına
katılmak.

d) Amirleri veya amirleri tarafından belirlenen Uzmanlarca verilecek benzeri nitelikteki
görevleri yapmak.

Uzman ve Uzman Yardımcılarının sorumlulukları
MADDE 29 –  (1) Uzmanlar ve Uzman Yardımcıları, uzmanlık gerektiren çalışmaların

ve görevlerin Genel Sekreterin veya birim amirinin talimatları doğrultusunda mevzuata, plan
ve programlara uygun olarak, süresinde ve eksiksiz yerine getirilmesinden, hizmetlerin adil,
verimli ve etkin sunulmasından Genel Sekretere ve bağlı bulundukları birim amirlerine karşı
sorumludurlar.

(2) Uzman ve Uzman Yardımcıları, uzmanlık mesleğinin gerektirdiği itibar ve güven
duygusunu sarsacak ve etik ilkelere aykırı düşecek nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

ALTINCI BÖLÜM
Uzman ve Uzman Yardımcılarının Eğitimi

Hizmet içi eğitim
MADDE 30 – (1) Kurum, Uzman ve Uzman Yardımcılarının görevleri ile ilgili olarak

pratik ve teorik bilgilerinin artırılması, göreve ilişkin becerilerin kazandırılması, davranışlarının
geliştirilmesi, hizmet içinde yetiştirilmeleri ile Kurum hizmetlerinde verimlilik, etkinlik ve
toplam kalitenin sağlanması amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenleyebilir.

(2) Eğitimler Kurum personeli ve ihtiyaç duyulması halinde öğretim üyeleri ile diğer
kamu kuruluşlarının personeli tarafından verilebilir. Eğitimler, Kurumca gerek görülmesi ha-
linde hizmet satın alınması yoluyla da yaptırılabilir.

(3) Uzman ve Uzman Yardımcılarının eğitimlerinde ihtiyaç ve türüne göre, hizmet içi
eğitim programlarının yurtiçindeki veya yurtdışındaki kuruluşlarda da uygulanmasına imkân
sağlanır.

Yurtdışı eğitimi   
MADDE 31 – (1) Uzmanlar ve Uzman Yardımcıları, ihtiyaç duyulan konularda eğitim,

staj, araştırma yapmak, mesleki bilgi ve deneyimini arttırmak amacıyla 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ko-
nulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönet-
melik çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.

Uzmanlığa yeniden atanma
MADDE 32 – (1) Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Kurumdaki

görevinden ayrılanlardan yeniden atanmak isteyenler, Kurumca uygun görülmesi halinde, boş
kadro ve ihtiyaç durumuna göre durumlarına uygun Uzman kadrolarına atanabilirler.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu, 4 sayılı  Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer
Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri
ve bu maddelere dayanılarak çıkarılan mevzuat ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Ya-
pılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.
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Dicle Üniversitesinden:
DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/6/2017 tarihli ve 30086 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üni-
versitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fık-
rasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“k) Normal öğrenim süresi: Tezsiz yüksek lisans için iki yarıyılı, tezli yüksek lisans
için dört yarıyılı, doktora/sanatta yeterlik için sekiz yarıyılı, lisans sonrası doktora için on ya-
rıyılı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(3) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen li-
sansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına
düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim
üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli
yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. An-
cak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dâhilinde ve üniversite sanayi işbirliği çerçe-
vesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Adaylar, tezsiz yüksek lisans programı hariç olmak üzere enstitüye ait program-
lardan sadece birine başvurabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü ve yedinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Adayların değerlendirilmelerinde en az biri yapılmak üzere bilim/test, mülâkat,
kompozisyon, yetenek sınavı, portfolyö incelemesi ve benzeri değerlendirme şekillerinden han-
gisinin/hangilerinin dikkate alınacağı ile baraj puanı kullanılıp kullanılmayacağı hususu ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda enstitü yönetim kurulunca düzenlenir.
Yapılacak sınavlar ve varsa baraj puanları ilanda belirtilir. Başvuruların değerlendirilmesi, ilgili
programın anabilim/anasanat dalı başkanlığında, anabilim/anasanat dalının yetkili kurullarınca
önerilen ve ilgili enstitü tarafından onaylanan üç ya da beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden
oluşan bir jüri tarafından yapılır. Eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü
programlarda, adayların değerlendirilmeleri eğitim ve öğretimin yapıldığı dilde yapılır. Yapılan
sınavlardan herhangi birine girmeyen veya yapılacak sınavların varsa baraj puanının altında
sınav puanı alan adaylar diğer sınavlara alınmaz ve değerlendirme dışında kalarak programa
kabul edilmez. Değerlendirme sonunda adayın değerlendirme puanı, yapılan sınavların 100
üzerinden aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.”

“(7) Adayların, YDS’den tezli yüksek lisans için en az 40, doktora/sanatta yeterlik için
anadili hariç olmak üzere en az 55 ve lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programları
için anadili hariç olmak üzere en az 65 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) ya da YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal/uluslararası yabancı dil sınav-
larından bu puanın eşdeğeri bir puan almaları zorunludur. Ancak tamamen Türkçe eğitim ya-
pılan yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, programın özelliği nedeniyle ilgili ana-
bilim dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato onayı ile asgari ya-
bancı dil puan şartı aranmayabilir. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil puanı aran-
maz. Eğitim-öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlara
genel kontenjanlardan kabul edilen öğrencilerin programın dilinde yeterlikleri, zorunlu ve isteğe
bağlı yabancı dil hazırlık sınıfları hakkında Üniversite tarafından düzenlenen yönerge hüküm-
lerine göre değerlendirilir.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü, beşinci ve altıncı fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer prog-
ramlara bu madde kapsamında kabul edilen öğrencilerin üniversitelerin dil merkezleri veya
Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olmaları gerekir. Başarılı
olamayanlar Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ta-
rafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavından en az
C1 seviyesinde puan alarak başarılı olmak zorundadırlar. Aksi durumda öğrencinin enstitüyle
ilişiği kesilir. Kursun süresi normal öğrenim süresinden sayılmaz.”

“(5) Eğitim-öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü prog-
ramlara bu madde kapsamında kabul edilen öğrencilerin programın dilinde yeterlikleri Üni-
versite tarafından belirlenen ilgili yönergenin hükümlerine göre değerlendirilir.

(6) Bu maddedeki hükümlerin dışında, yurt dışı kontenjanlardan lisansüstü programlara
öğrenci kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve
(ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezsiz/tezli yüksek lisans programlarında başarı notu AGNO/lisans puanı olarak
alınır.

b) Doktora/sanatta yeterlik programlarında başarı notu %50 AGNO/lisans ve %50
AGNO/yüksek lisans puanlarının toplamından oluşur. Lisans mezuniyetleri yüksek lisans
sayılanlar için başarı notu AGNO/lisans puanı olarak alınır.

c) Lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik ve temel tıp bilimlerinde doktora prog-
ramlarına başvurularda başarı notu AGNO/lisans puanı olarak alınır.

ç) Adayların başarı notu en yüksek nottan başlamak üzere sıralanır ve ilan edilmiş kon-
tenjan kadar aday programlara kabul edilir. Eşit başarı notuna sahip olan adaylar arasından me-
zuniyet tarihi yeni olan aday, eşitliğin devam etmesi halinde ise sırasıyla yaşı küçük olan aday
ve başvuru tarihi önce olan aday tercih edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı

olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı oldukları enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü
derslere kabul edilen öğrencilerin, özel öğrenci olarak aldıkları ve başarılı oldukları derslerin
muafiyet işlemleri kayıtlı oldukları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürü-
tülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirle-
nir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin on üçüncü fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(13) Uzmanlık alan dersi, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda, Üniversite
kadrosundaki bir öğretim üyesinin danışmanlığını yaptığı öğrencilere, bilimsel alanındaki bilgi,
görgü ve deneyimlerinin aktarılmasına, çalışma disiplini ile güncel bilimsel yazıları izleyebilme
ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılmasına ve geliştirilmesine yönelik teorik ve kre-
disiz bir derstir. Uzmanlık alan dersi Senato tarafından kabul edilen esaslara göre yürütülür.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin altıncı fıkrasının son cümlesi,
yedinci fıkrasının dördüncü cümlesi ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora/sanatta yeterlik derecesine
sahip kişilerden de atanabilir.”
“Ancak tez aşamasındaki öğrenciler için öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde altı
aya kadar enstitü yönetim kurulu kararıyla danışmanlık görevi uzatılabilir.”

“(8) Yüksek lisans ve doktora programlarında bir öğretim üyesi kredili derslerden top-
lamda en fazla 2 ders açabilir ve tezli yüksek lisans ve doktora için en fazla 14 danışmanlık,
tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en
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fazla 16 danışmanlık üstlenebilir. Ancak enstitü yetkili kurulları ders sayısını artırabilir veya
azaltabilir. Bir öğrenciye tezi için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ikinci
danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet tez danışmanlığına sahip sayılır. Ancak, Yükseköğ-
retim Kurulu ile yapılan protokol dâhilinde ve üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen
lisansüstü programlar için enstitü yetkili kurullarınca danışmanlık sayısı  %50’ye kadar artırı-
labilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Seminer dersi 6, yarıyıl projesi dersi 10 ve uzmanlık alan dersi 6 AKTS olup uzmanlık alan
dersinin açılmış olması halinde doktora yeterlik sınavına hazırlık, tez önerisi savunma sınavına
hazırlık ve  tez çalışması dersleri uzmanlık alan dersi ile birlikte 30 AKTS olacak şekilde dü-
zenlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı için bu Yönetmelikte belirlenen bütün

koşulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitü tarafından istenen diğer işlemleri yerine getiren
öğrenciye, üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı
bulunan tezsiz yüksek lisans diploması verilir.” 

(2) Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, bu koşulları yerine getirinceye
kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması
halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Mezuniyet tarihi, danışman onaylı yarıyıl projesinin ilgili enstitüye teslim edildiği
tarihtir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Tez aşaması 60 AKTS’dir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi
ile yedinci fıkrasının (b) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır.”
“Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi
aynı jüri önünde yeniden savunur.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini

ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara, aynı programın tezsiz yüksek lisans programının açık olması durumunda, tezsiz
yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları
kaydıyla, talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Öğrenci seminer dersini, en erken ikinci yarıyılında alır.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrası ve sekizinci fıkra-

sının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, ya-

pacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme
komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü sa-
vunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.”
“Doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için, doktora tezinde yer almak koşu-
luyla, ilgili Enstitü Kurulu tarafından SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded (Science
Citation Index Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities
Citation Index), Ulakbim veya Üniversitelerarası Kurul tarafından Doçentlik başvurusunda
kabul edilen alan indekslerinden belirlenmiş indeks/indekslerde taranan dergi/dergilerde yine
ilgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenen sayıda makale/makaleler yayımlamış olması (DOI-
Dijital Object Identifier- numarası almış çalışmalar yayımlanmış kabul edilir) gerekmektedir.” 
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MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi
ile dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı maddenin onuncu fıkrası yürürlükten
kaldırılmıştır.
“Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile atanır.”

“(9)  Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hak-
kında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Karar, jüri tarafından öğrenciye
sözlü olarak bildirilir ve sınavı izleyen üç işgünü içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı ara-
cılığı ile ilgili enstitüye tutanak ile bildirilir ve bu karar enstitü yönetim kurulu onayı ile kesin-
leşir. Bunun sonucunda;

a) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezde
başarılı olamayan lisans derecesi ile doktora programına kayıtlı öğrencilere talepleri halinde
46 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

b) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzelt-
meleri yaparak tezini, aynı jüri önünde yeniden savunur. Jüri, ikinci sınav sonunda aynı usulle
tez hakkında kabul veya ret kararı verir. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi red-
dedilen öğrenci için (a) bendinde belirtilen hükümler uygulanır. 

c)  Tez savunma sınavı sonucunda başarılı bulunan öğrenci, mezuniyetiyle ilgili belge-
lerini ve kabul edilmiş tezini sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde teslim etmesi şar-
tıyla, enstitü yönetim kurulu kararı ile mezun edilir. Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay
sayfasının jüri üyeleri tarafından imzalanması zorunludur.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden sanatta

yeterlik tezinde başarılı olamayanlara, aynı programın tezsiz yüksek lisans programının açık
olması durumunda gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları
kaydıyla, talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(6) Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı
olamayan öğrencilere talepleri halinde 55 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiş-
tir.

“(8) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara özel öğrenci olarak
kabul edilen öğrencilere bu fıkrayı ihdas eden Yönetmeliğin 7 nci maddesiyle değiştirilen
16 ncı maddenin, anılan değişiklikten önceki hükümleri uygulanır.

(9) 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe
kadar doktora ve sanatta yeterlik programlarına kayıt yaptıran öğrencilere bu fıkrayı ihdas eden
Yönetmeliğin 16 ncı maddesiyle değiştirilen 51 inci maddenin anılan değişiklikten önceki hü-
kümleri uygulanır.”

MADDE 21 – Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesiyle değiştirilen 9 uncu maddenin üçüncü
fıkrası 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başında, diğer hükümleri ise 2019-2020 bahar yarıyılı
eğitim-öğretim dönemi başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/6/2017 30086
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uy-

gulama 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: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (KDPÜSEM): Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; örgün, uzaktan ve karma olmak üzere ön lisans, li-

sans ve lisansüstü programları dışında verilecek tüm eğitim programları, ulusal ve uluslararası
alanlarda her türlü belgelendirme, TS EN ISO/IEC 17024 ve uluslararası ilgili standartlara uy-
gun olarak personel belgelendirme ve danışmanlık hizmeti, kurslar, seminerler, konferanslar,
kongreler, çalıştaylar ve benzeri toplantılar, bilimsel araştırmalar, sınav organizasyonları, her
türlü eserlerin yayını, ulusal ve uluslararası düzeyde meslek standartları ve yeterliliklerini ge-
liştirmeye yönelik çalışmaları düzenlemek, Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası ku-
ruluşlarla işbirliğini geliştirmesini desteklemek, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında Üniversite
ile kamu ve özel sektör kuruluşları için gerekli eğitim, sağlık, güvenlik ve koordinasyon faali-
yetlerini desteklemek, Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda ve genel
halkın eğitime ihtiyaç duyduğu konularda, sürekli olarak verilecek eğitim ve sosyal etkinlik
programlarını düzenleyerek ve ilan ederek bu programlar aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel
sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kariyer planlama ve mesleki gelişim ile nitelikli iş bulma imkânı sağlayan sertifika

programları düzenlemek, kurumsal anlaşmalarla özel program ve paket eğitim programları
sunmak, gelişen ve sürekli değişen iş dünyasının çalışanlarına yeni teknolojileri tanıtmak ve
bu yönde bilgi ve becerilerin kazandırılmasını sağlamak, kampüs içinde ve dışında genel katı-
lıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek.
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b) İnternet yoluyla her yaşa ve ilgi grubuna yönelik eğitim programları sunmak.
c) Kamu kurumları ve özel kuruluşlara yönelik özel olarak hazırlanmış eğitim prog-

ramları düzenlemek ve uzman konuşmacıların katılımıyla seminerler organize etmek.
ç) Ara eleman yetiştirmeye yönelik kurslar ve örgün eğitim hizmeti sunmak, ihtiyaç

duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, eğlendirici, ruh ve beden
sağlığını geliştirecek, ailevi, mesleki ve yurttaşlık konularında bilinçlendirici ve katılımcı bir
toplum yapısının oluşumuna katkı verecek programlar düzenlemek.

d) Üniversitede ilgili birimlerin verecekleri kursları düzenlemek, ilgili birimlerin talebi
üzerine her türlü bilimsel, eğitsel, sosyal ve kültürel çalışmalara yönelik organizasyonlar yapmak
ve bu alanlarda ilgili birimler tarafından yapılacak organizasyonlara her türlü teknik, araç-gereç
ve malzeme desteği sağlamak.

e) Faaliyet alanlarıyla ilgili her türlü basım ve yayın işlerini yürütmek, kitap, dergi, bro-
şür, katalog ve benzeri yayınlar yapmak, okuma alışkanlıklarını geliştirici etkinlikler düzenle-
mek.

f) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile eğitim, belgelendirme, basın-yayın, danış-
manlık hizmeti veren diğer kurum ve kuruluşlarla Merkezin amaçlarına uygun işbirliği yapmak,
ortak veya onlar adına eğitim, proje, araştırma, danışmanlık, seminer, sempozyum, kongre,
konferans, çalıştay ve benzeri her türlü faaliyeti gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine ara-
cılık etmek.

g) Ulusal ve uluslararası her türlü sınav organizasyonu gerçekleştirmek veya gerçek-
leştirilmesine aracılık yapmak.

ğ) Öğrenci ve mezunlar için kariyer imkânlarını araştırmak, mezunlarının istihdam ala-
nına giren işletmelerin ve kuruluşların adres ve genel bilgilerinin bulunduğu envanterler oluş-
turmak ve bunları düzenli olarak güncellemek.

h) Öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyerlerinde birbirleri ile yakın ilişki, dayanışma
ve işbirliği içinde bulunmaları için çeşitli faaliyetler düzenlemek.

ı) Eleman talebinde bulunan kuruluşlarla mezunlar arasında sürekli iletişim kurarak,
mezunların iş bulmalarını kolaylaştırmak.

i) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak, projeler
hazırlamak, bilimsel ve mesleki konularda yayınlar yapmak, öğrenci ve öğretim elemanı deği-
şim programlarını yürütmek, yabancı ülkelerden gelen öğrencilerin/öğretim elemanlarının ih-
tiyaç duyacağı kursları ve programları düzenlemek.

j) Uzaktan eğitim konusunda bölgesel,  ulusal ve uluslararası toplantı,  seminer, çalıştay,
konferans ve sempozyumlar düzenlemek, değişen ve gelişen koşullar altında uzaktan eğitim
alanındaki diğer görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili tüm çalışmaları yürütmek.

k) Gerek görüldüğü durumlarda eğitim ve sertifika ve benzeri programları Bologna sü-
recine uygun Avrupa Kredi Transfer Sistemi temelli kredi sistemine uygun olarak gerçekleş-
tirmek, ilgili programın tamamlanmasına yönelik önceden kazanılmış yeterlilikleri tanımak.

l) Eğitim imkânı bulamamış kişilere kendini geliştirme ve yenileme ortamı sağlamak.
m) Gönüllülük esasına uygun çalışma alanlarında görev alabilecek bireyleri yetiştirerek

bu alandaki çalışmaları teşvik etmek.
n) Merkezin amaçları çerçevesinde engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak ve onları

topluma kazandıracak etkinlikler düzenlemek.
o) Faaliyetlere katılıp başarılı olanlara faaliyet türüne göre düzenlenmiş başarı belgesi,

katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgeler vermek.
ö) Faaliyetleriyle ilgili konularda bültenler yayınlayarak öğrencileri, mezunları, ilgili

kurum ve kuruluşları bilgilendirmek.
p) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversitede iş yeri hekimliği, iş güvenliği uzman-

lığı ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimler düzenlemek, eğitime katılanlara eğitim ka-
tılım belgesi vermek, yayın hazırlamak, danışmanlık yapmak.
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r) TS EN ISO/IEC ISO 17024 şartlarına, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından öngö-
rülen akreditasyon gerekliliklerine ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen esaslarla
uyumlu olarak ilgili kurumların onayı ile ulusal ve uluslararası personel belgelendirme sertifi-
kasyonu eğitimleri düzenlemek, sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.

s) Faaliyet alanları ile ilgili her türlü danışmanlık hizmeti vermek veya almak.
ş) Faaliyet alanları ile ilgili olarak ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırla-

mak ya da hazırlatmak.
t) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca karar-

laştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

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; Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü üzerine Rektör tara-

fından, Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Mü-
dür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı
durumlarda görevi sona erer ve yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyet-
lerinden, çalışmaların düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı so-
rumludur.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim eleman-
ları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün
katılamadığı toplantılara Müdürün görevlendirdiği müdür yardımcısı başkanlık eder. Müdürün
izin, rapor ve benzeri sebeplerle görevinin başında olmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eden
müdür yardımcısı Yönetim Kurulu toplantısına Müdürün oy hakkı ile katılabilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

açılan programların etkinliğini denetlemek.
c) Fakülte, yüksekokul, enstitü, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve Rektörlüğe bağlı

bölüm başkanlıklarında Merkezin programları ile ilgili koordinasyonu sağlamak.
ç) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü

aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitede tam

gün çalışan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görev-
lendirilen iki kişi olmak üzere en fazla beş kişiden oluşur.  

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan görevinden ay-
rılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Görev süresi dolan
üye yeniden görevlendirilebilir. 

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu
ile karar alır. Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan
üyenin üyeliği, diğer üyelerin salt çoğunluğunun hazır bulunduğu ve toplantıya katılanların
çoğunluğunun oyuyla alınacak kararla sona erdirilir.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek çeşitli program-

larla ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu ve değerlendirmesini yapmak.
b) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek ve gerekli kararları almak. 
c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait ça-
lışma programını düzenlemek.

ç) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri bel-
gelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında Üniversitenin her fakülte,

yüksekokul ve meslek yüksekokulunun yönetim kurulunca belirlenen birer üyeden oluşur. Da-
nışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.
Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. 

(2) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır ve Merkezin
faaliyetlerini gözden geçirir, önerilerde bulunur ve faaliyet alanlarıyla ilgili olarak alt komis-
yonlar oluşturabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kurslar
MADDE 13 – (1) Her kursun süresi, şekli (teorik, pratik, uygulama ve benzeri) ve

içeriği kursun planında belirtildiği ve ilan edildiği gibidir. Sertifika programlarının açılmasına,
ilgili koordinasyon grubunun veya öğretim elemanının teklifi üzerine Müdür karar verir. Müdür
kursun yerini ve tarihini değiştirebilir.

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen
personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 18 – (1) 30/3/2012 tarihli ve 28249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dum-

lupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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TEBLİĞLER

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

2020 YILI ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN BİREYLERE VERİLECEK
EĞİTİM DESTEĞİ TUTARLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar

ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin birinci
fıkrası uyarınca, engelliler için sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya
kuruluşlarınca verilen Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporuyla asgari %20 oranında
engelli olduğu, 18 yaş altı çocukların Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu ile özel gereksi-
nimi olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değer-
lendirme ve tanılamaları yapılarak 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Ka-
nunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde
verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, zihinsel, bedensel yetersizliği
olan bireyler ile dil ve konuşma, özel öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu olan bi-
reylerden ilgili destek eğitim programında belirtilen yaşlardaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
bireylerin eğitim giderlerinin her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarının, Millî
Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanması amaçlanmaktadır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü mad-

desine dayanılarak hazırlanmıştır.
Destek eğitim giderleri
MADDE 3 – (1) Engelli bireylerin destek eğitim giderlerinin bütçeden karşılanacak

kısmına ilişkin olarak aşağıdaki hususlara uyulur.
a) 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabi-

litasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı;
katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 790 TL, grup eğitimi için aylık
221 TL olarak belirlenmiştir.

b) Belirlenen tutarlar, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten,
bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanır.

c) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak düzenle-
meler esas alınır.

Diğer hususlar
MADDE 4 – (1) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin ikinci

fıkrasında, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen eğitim hizmetini sunan veya yararlananların
gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu
tutarların, iki katı ve kanunî faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edileceği, bu fiillerin
özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı hâlinde, ay-
rıca kurum açma izinlerinin iptal edileceği hüküm altına alınmıştır.

Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı ta-

rihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 2)

MADDE 1 – 4/4/2019 tarihli ve 30735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geri Ka-

zanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 1 inci maddesinin birinci fık-

rasında yer alan “ürünlerden plastik poşetler” ibaresi “ürünler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,

b) Geri kazanım katılım payı: 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesi gereğince Ka-

nuna ekli (1) sayılı listede yer alan, plastik poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için

ise piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan alınan payı,

c) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi: Plastik poşetler için satış noktaları, diğer

ürünler için piyasaya sürenler/ithalatçılar tarafından piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin öden-

mesi gereken geri kazanım katılım payının Başkanlık tarafından belirlenecek vergi dairesine

bildirilmesine ilişkin beyannameyi,

ç) Mahsuplaşma: 31/12/2019 tarihli ve 30995 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte belirtilen iade şartları doğrultu-

sunda oluşan geri kazanım katılım payı tutarının cari dönem içinde piyasaya arz edilen 2872

sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listedeki ürünlere ilişkin oluşan toplam geri kazanım katılım pa-

yından indirilmesini,

d) Meslek Mensubu: 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşa-

virlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest

muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirleri,

e) Meslek Odası: 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluş-

ları Kanunu kapsamında esnaf ve sanatkârlar tarafından kurulan odaları,

ifade eder.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinin Hazine ve Maliye Ba-

kanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin elek-

tronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

(2) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile pi-

yasaya sürenler/ithalatçılar Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda

göndermek zorundadırlar.

(3) 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş

olduğu yetkiye dayanılarak beyan dönemleri;

a) Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık,

b) Diğerleri için üç aylık,

olarak belirlenmiştir.

(4) Üç aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.
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b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.

ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

(5) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve

diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü

saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

(6) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dö-

nemi içerisinde 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin

satışını diğer ürünlerin ise piyasa arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım

Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin “Beyan edilecek

geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmek-

tedir.

ÖRNEK 1: Ankara ilinde market işletmeciliği faaliyetinde bulunan (A) Ltd. Şti.’nin,

Başkent Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mü-

kellefiyeti bulunmaktadır. Perakende olarak mal satan (A) Ltd. Şti. ürün satışlarında tüketicilere

ücret karşılığında plastik poşet vermektedir. (A) Ltd. Şti. Nisan/2020 beyan dönemi içerisinde

tüketicilere hiç plastik poşet satışı yapmamıştır.

Bu durumda (A) Ltd. Şti.’nin Nisan/2020 beyan dönemine ait Geri Kazanım Katılım

Payı Beyannamesinin, “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği

işaretlenerek 1/6/2020 günü saat 23.59’a kadar Başkent Vergi Dairesine elektronik ortamda

gönderilmesi gerekmektedir.

(7) Üç aylık beyan dönemleri hâlinde verilecek Geri Kazanım Katılım Payı Beyanna-

melerinde, aylık dönemlere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekmektedir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinde yer alan ÖRNEK 3 ve ÖRNEK 4,

ÖRNEK 2 ve ÖRNEK 3 olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ÖRNEK 2: Ankara ilinde ticari faaliyette bulunan (C) A.Ş.’nin, Seğmenler Vergi Dai-

resinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmak-

tadır. Mükellefin aynı zamanda İstanbul, Çorum, Samsun illerinde ve Bursa ili Gemlik ilçesinde

şubeleri vardır.

(C) A.Ş.’nin, merkez ve şubelerinden yapmış olduğu plastik poşet satışlarına ait Geri

Kazanım Katılım Payı Beyannamesini, plastik poşet satışının yapıldığı beyan dönemini takip

eden ayın son günü saat 23.59’a kadar kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunduğu Seğmenler

Vergi Dairesine elektronik ortamda göndermesi gerekmektedir.

ÖRNEK 3: Konya ilinde faaliyet gösteren üç ortaklı (ABC) Adi Ortaklığının Meram

Vergi Dairesinde katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. Or-

tak (A) nın Ankara ili Kızılbey Vergi Dairesinde gelir vergisi mükellefiyeti, Ortak (B) nin Kon-

ya ili Meram Vergi Dairesinde gelir vergisi mükellefiyeti, Ortak (C) nin ise İzmir ili Kordon

Vergi Dairesinde gelir vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

(ABC) Adi Ortaklığının, yapmış olduğu plastik poşet satışlarına ait Geri Kazanım Ka-

tılım Payı Beyannamesini plastik poşet satışının yapıldığı beyan dönemini takip eden ayın son

günü saat 23.59’a kadar (ABC) Adi Ortaklığının katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi

mükellefiyetinin bulunduğu Meram Vergi Dairesine ortaklık adına elektronik ortamda gönder-

mesi gerekmektedir.”
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MADDE 5 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(4) Geri kazanım katılım payı tutarını azaltıcı mahiyette düzeltme beyannamesi veril-

mesi hâlinde bu beyannamelere ilişkin gerekli düzeltme işlemleri yapılacaktır. Ancak Başkanlık

tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri kazanım katılım payı tutarını azaltıcı mahiyette

verilen düzeltme beyannamelerine ilişkin elektronik ortamda bilgi verilinceye kadar, vergi dai-

resi müdürlükleri tarafından geri kazanım katılım payı tutarını azaltıcı mahiyette verilen dü-

zeltme beyannamelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili il müdürlüklerine yazı

ile bilgi verilecektir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğe 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 12/A ve

12/B maddeleri eklenmiştir.

“Mahsuplaşma

MADDE 12/A – (1) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü

olanlar, Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte belirtilen iade şartları doğrultusunda

iade alınan ürünlere isabet eden ve ilgili dönemde beyan edilen geri kazanım katılım payı tu-

tarını plastik poşetler için oluşan geri kazanım katılım payı hariç olmak üzere, beyan edecekleri

toplam geri kazanım katılım payından mahsup edebilirler.

(2) Bir beyan döneminde mahsup edilecek geri kazanım katılım payı tutarı toplamı,

mükelleflerin beyan edecekleri geri kazanım katılım payı toplam tutarından fazla ise aradaki

fark bir sonraki beyan dönemine devredilecektir.

Geri kazanım katılım payına ilişkin örnekler

MADDE 12/B – (1) 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünler için geri

kazanım katılım payına ilişkin örnekler aşağıda yer almaktadır.

ÖRNEK 4: Ankara ilinde otomobil satışı faaliyetinde bulunan (D) A.Ş.’nin, Başkent

Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti

bulunmaktadır.

(D) A.Ş. Ocak/2020 döneminde 150 adet otomobil ithal etmiştir. Bu durumda, (D) A.Ş.

Ocak/2020 döneminde ithal edilen otomobillerde orijinal eşya/parça olarak kullanılan ve 2872

sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünler (akü, lastik, madeni yağ, elektrikli ve elek-

tronik eşyalar) için geri kazanım katılım payı hesaplamayacaktır. Ancak (D) A.Ş. tarafından

2/3/2020 günü saat 23.59’a kadar Başkent Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderilecek

beyannamenin ilgili alanında bu ürünler gösterilecektir.

ÖRNEK 5: İstanbul ilinde araç lastiği üreten (E) Ltd. Şti.’nin Büyük Mükellefler Vergi

Dairesi Başkanlığında kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükelle-

fiyeti bulunmaktadır.

İstanbul ilinde otomobil üreticisi olarak faaliyet gösteren (F) A.Ş.’nin Büyük Mükel-

lefler Vergi Dairesi Başkanlığında kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi

mükellefiyeti bulunmaktadır.

(E) Ltd. Şti. yurt içerisinde otomobil üretimi yapan (F) A.Ş.’ne orijinal eşya/parça olarak

kullanılmak üzere 1.000 adet otomobil lastiğini Şubat/2020 döneminde satmıştır.
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Bu durumda, (E) Ltd. Şti. Şubat/2020 döneminde sattığı 1.000 adet otomobil lastiği

için geri kazanım katılım payı hesaplamayacaktır. Ancak (E) Ltd. Şti. tarafından 31/3/2020 gü-

nü saat 23.59’a kadar Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına elektronik ortamda gön-

derilecek beyannamenin ilgili alanında bu ürünler gösterilecektir.

Aynı zamanda, (F) A.Ş. de Şubat/2020 döneminde orijinal eşya/parça olarak kullanıl-

mak üzere satın aldığı 1.000 adet otomobil lastiği için geri kazanım katılım payı hesaplamaya-

caktır. Ancak (F) A.Ş. tarafından 31/3/2020 günü saat 23.59’a kadar Büyük Mükellefler Vergi

Dairesi Başkanlığına elektronik ortamda gönderilecek beyannamenin ilgili alanında bu ürünler

gösterilecektir.

ÖRNEK 6: Kırşehir ilinde araç lastiği üreten (G) A.Ş.’nin Kırşehir Vergi Dairesinde

kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

(G) A.Ş. 1.000 adet binek araç lastiğini Mart/2020 döneminde piyasaya sürmüş ve bu

lastiklerden 100 adedini aynı dönem içerisinde iade almıştır. Ayrıca (G) A.Ş. Ocak/2020 döne-

minde piyasaya sürdüğü ve geri kazanım katılım payını beyan ettiği 50 adet binek araç lastiğini

de Mart/2020 döneminde iade almıştır.

(G) A.Ş. Mart/2020 döneminde iade almış olduğu 100 adet lastik için hesaplanan geri

kazanım katılım payını beyannameye dâhil etmeyecektir.

(G) A.Ş. 900 adet binek araç lastiği için hesapladığı geri kazanım katılım payından daha

önce beyan ettiği ve Mart/2020 döneminde iade aldığı 50 adet lastik için hesapladığı geri ka-

zanım katılım payını beyanname üzerinde mahsup ederek beyannamesini 30/4/2020 günü saat

23.59’a kadar Kırşehir Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderecektir.

ÖRNEK 7: Kayseri ilinde faaliyette bulunan (H) A.Ş.’nin Mimar Sinan Vergi Daire-

sinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmak-

tadır.

(H) A.Ş. Mayıs/2020 döneminde 2.000 TL geri kazanım katılım payı hesaplamıştır.

(H) A.Ş. Ocak/2020 döneminde piyasaya sürdüğü ve üzerinden 3.000 TL geri kazanım

katılım payı hesapladığı ürünleri Mayıs/2020 döneminde iade almıştır.

Mayıs/2020 döneminde hesaplanan 2.000 TL tutarındaki geri kazanım katılım payından,

iade alınan ürünlere ilişkin 3.000 TL tutarındaki geri kazanım katılım payı beyannamesinin

ilgili satırında gösterilerek mahsup edilecektir. Mayıs/2020 dönemi itibarıyla mahsup edile-

meyen 1.000 TL tutarındaki geri kazanım katılım payı ise sonraki dönemlerde mahsup edilmek

üzere devredilecektir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte yer alan düzen-

lemelere aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Kanunda öngörülen fiillere ilişkin müey-

yideler uygulanır. Anılan Kanunda yazılı fiiller hakkında verilecek idari nitelikteki cezalar, bu

fiiller için diğer kanunlarda yazılı cezaların uygulanmasına engel olmaz.”

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/4/2019 30735
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 941 

—— • —— 
Konya 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 992 
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Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 987 

—— • —— 

Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 988 

—— • —— 

Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 989 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1. İHALENİN KONUSU: 
Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda mahalle, ada, pafta, parsel numarası, tapu alanı, imar 

durumu, m² rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen 
taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir. 

Mahalle Ada Pafta Parsel Tapu Alan İmar Durumu Rayiç 
Bedeli 

Muhammen 
Bedel 

Geçici 
Teminat 

Beylerbeyi 677 N38c-
13c/1c 1 4.060,16 

m² 
Konut 

(E:1.35 H:24.50) 
1.100,00 

TL 
4.466.176,00  

TL 
133.985,28 

TL 
15 

Temmuz 4722 ----- 5 1.428,72 
m² 

Konut A-4 
(E:035/1.15) 

1.900,00 
TL 

2.714.568,00 
TL 

81.437,04  
TL 

Belkıs 5860 N38c-19a-
2a 4 3.084,63 

m² 

Konut E:1.50 
(Yençok:25.50 

m) 

1.200,00 
TL 

3.701.556,00  
TL 

111.046,68 
TL 

2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 
İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

yapılacaktır. 
3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ: 
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 250,00.-TL karşılığında 

Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin 
edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır. 

4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçici 

teminatı,  Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 İban nolu Belediyemiz 
banka hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz 
banka teminat mektubu da sunabilirler. 

5. İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 
Söz konusu yerlerin ihalesi 19.02.2020 Çarşamba günü saat 16:00’da Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı 
yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube 
Müdürlüğüne 19.02.2020 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri 
ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle 
süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6. İSTENİLEN BELGELER: 
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 
- A. İÇ ZARF 
Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 
edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 
reddedilecektir. 

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 
isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 
tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 
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- B. DIŞ ZARF 
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
b) Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-

Devlet ‘ten temin edilecek), 
c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası 

bildirmesi, 
ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale 

tarihinin olduğu yıla ait olacak) 
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekaletname ile imza sirküsü, 
f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 
g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 
ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

teminat mektubu, 
h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 
- C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI 
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine 

isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta 
olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 
 961/1-1 

—— • —— 
YHT HATLARI İÇİN 17.000 m³ BALAST ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No: 2020/55031 
1 - İdarenin: 
a) Adresi: TCDD YHT Bölge Müdürlüğü, Eti Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No: 78, 

ATG AVM - ÇANKAYA / ANKARA  
b) Telefon ve Faks Numarası: 312 520 63 69 Fax: 0312 309 05 75 
c) Elektronik Posta Adresi: muratkaya4@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: YHT Hatları İçin 17.000 m³ Balast Temini (İğciler 

8.000 m³ , Yenidoğan 4.000 m³, Horozluhan 5.000 m³) 
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 İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 26.02.2020 günü 
saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 
Genel Müdürlüğü Merkez Mali İşler 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. 956/1-1 
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3.000 ADET TEK KİŞİLİK YAYLI YATAK (80*190 cm) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Jandarma Tedarik Merkezi 

Komutanlığı ihtiyacı 3.000 adet tek kişilik yaylı yatak (80*190 cm), Ofisimiz tip ticari şartnamesi 

ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun şekilde, ihtiyaç sahibi Kurumca 

hazırlanan teslim yerleri çizelgesinde belirtilen birimlere teslim edilmek kaydıyla, ihale ek şartları 

listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, 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 malzeme listesi, teknik şartname 

belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

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

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi 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, 18.02.2020 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 malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmı teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında 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. 975/1-1 
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OTOMATİK LAM KAPAMA CİHAZI İLE MULTİMODE MİKROPLATE  
OKUYUCU VE YIKAYICI SİSTEMİ ALINACAKTIR 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 
2 Kalem Demirbaş Malzeme Alımı; 1-Otomatik Lam Kapama Cihazı 1 Adet, 2-

Multimode Mikroplate Okuyucu ve Yıkayıcı Sistemi 1 Adet,4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 
tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü 
ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2020/54326 

1-İdarenin  

a) Adresi : İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 15. km 
44280 Kampus-MALATYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 422 341 12 36–0 422 377 32 83 /Faks: 0.422.341 
12 37 

c) Elektronik posta adresi  : - 

  

ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi 
(varsa) 

 
 
: - 

2-İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1- Otomatik Lam Kapama Cihazı 1 Adet, 
  2- Multimode Mikroplate Okuyucu ve Yıkayıcı 
Sistemi 1 Adet, 

b) Teslim [yeri/yerleri] : İdarece İdari Şartnamede belirtilen yerlere veya 
Proje Yürütücüsünün belirleyeceği yerlere montaj 
edilerek çalışır vaziyette gerekli kontrolleri yapılarak 
teslim edilecektir. 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Her iki cihaz için; Yükleniciye siparişin tebliğinden 
itibaren 45 Takvim günüdür. 

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer : İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Elazığ Karayolu     
15. Km İdari Bina Kat: 6 Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimi Toplantı Salonu Kampüs-
Malatya 

b) Tarihi ve saati : 18.02. 2020 Salı günü saat: 10.00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
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4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine 
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
b) 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, 

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  
e) Adayın ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 
bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.2.1. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. a- Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler. 
          b- Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler. 
          c- Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
4.3.2. Otomatik Lam Kapama Cihazı için; Cihazı teklif eden firma TSE hizmet yeterlik 

belgesini ve cihazın kurulumu için teknik alt yapısının uygunluğunu teklif dosyasında 
belgelemelidir.* Teklif edilen cihaz için, cihazın satışı, kurulumu ve çalıştırılması için gereken 
yetkili satış belgesinin ve kurulama gelecek firma yetkililerinin aldıkları teknik eğitimlerinin 
belgesinin aslı veya T.C. Noterliği tarafından onaylı örneğini teklif dosyasında 
sunulmalıdır.*Yedek parça listesinin döviz cinsinden yazılıp ihale dosyasına konması zorunludur. 

- Multimode Mikroplate Okuyucu ve Yıkayıcı Sistemi için; Multimod mikroplate 
okuyucu ve yıkayıcı ISO, CE,FDA gibi uluslararası standart kalite kontrol belgelerinden en az 
birine sahip olmalıdır.*Firma bünyesinde önerilen cihazlar konusunda eğitim almış personel 
bulunmalı ve bu durum belgelendirilmelidir.*Teklif veren firma teklif ettiği ürünün Türkiye 
distribütörü olduğuna dair belgeyi ya da Türkiye distribütör firmasından onaylı ıslak imzalı veya 
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noter tasdikli satış yetki belgesini teklifiyle birlikte iletmelidir. Bu belgeleri ibraz etmeyen 
firmaların teklifleri geçersiz sayılacak, değerlendirmeye alınmayacaktır.*Firma teklif ettikleri 
cihazın özellikleri hususunda teknik şartnameye maddeler halinde cevap vermelidir.*Teknik 
şartnameye verdikleri cevaplar orijinal katalogları ve/veya ürün bilgilendirme dokümanları 
üzerinde de gösterilmelidir. Şartnameye verdikleri cevaplar orijinal katalogları veya kullanım 
talimatları üzerinde görünmeyen firmaların verdikleri teklifler ve şartnameye cevap yazmayan, 
“tüm şartları sağlamaktayız” ya da “aynen kabul ediyoruz” şeklinde ibare kullanan firmaların 
teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.*Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli belirtilmeli, 
teknik özelliklerini gösteren dokümanlar teklife eklenmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeye 
alınmayacaktır. 

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6-İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı 
adresten satın alınabilir. 

Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale 
dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın 
alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont 
ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, 
talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare 
yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda 
dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul 
edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare 
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın posta ya da kargo ile gönderilmesi durumunda 
posta ya da kargo ücreti alıcı firmaya aittir. 

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

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 15.km 44280 Kampus-MALATYA adresine 
elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9-İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi ile bu mal kalemleri 
için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat 
sözleşme imzalanacaktır. 

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90(doksan) takvim 
günüdür. 

12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13-Söz Konusu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname 
Eki Esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 946/1-1 
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DİKİŞSİZ ÇELİK ÇEKME BORU ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE 
EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale kayıt numarası : 2020/57610 
1-İdarenin  
a) Adı  : T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası 
b) Adresi  : Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA 
c) Telefon ve Faks numarası : 0 312 293 44 00 Faks: 0 312 243 14 47 
2-İhale konusu malların  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Dikişsiz Çelik Çekme Boru Alımı 
 1 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø470x16x10300mm TS EN 10297-1 E355 (St52)  51,50 Mt 
 2 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø470x16x8300mm TS EN 10297-1 E355 (St52)  16,60 Mt 
 3 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø38,0X3,6X6000mm TS EN 10216-2 16Mo3 2.040 Mt 
 4 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø57,0X4,5X6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC2 6.000 Mt 
 5 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø168,3X7,1X6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC2 48 Mt 
 6 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø323,9X7,1x6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC1 30 Mt 
 7 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø346X9X7000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC2 70 Mt 
 8 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø133X10X6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC1 192 Mt 
 9 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø95X5,6x6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC2 240 Mt 
10 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø159X16X6500mm TS EN 10216-2 16Mo3  26 Mt 
11 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø219,1X16X6500mm TS EN 10216-2 16Mo3  19,50 Mt 
12 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø30,0X3,6x6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC2 1.800 Mt 
13 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø51,0X3,6x6000mm TS EN 10216-2 16Mo3  180 Mt 
14 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø219,1X8,8X6000mm TS EN 10216-2 16Mo3 18 Mt 
15 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø48,3X4,0X6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC1 216 Mt 
16 Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø219,1x6,3x6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC1 96 Mt 
b) Teslim Yeri  : Ankara Makina Fabrikası Malzeme Ambarı  
c) Teslim Tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 90 (Doksan) 

takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : T.Ş. F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası – Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 18.02.2020 Salı günü saat 14:00  
4-İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 

18.km.Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve 100,00 TL. (Y.Yüztürklirası) 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-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

7-İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve 
saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. 
İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son 
ve kesin pey olarak kabul edilecektir 

8-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.  

 954/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Burdur Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait aşıdaki listede yer alan arsa taşınmaz hali hazır mevcut 

durumuyla satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi ve devamı 
gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Burdur Belediyesi Encümenince ihale edilecektir. 

1) İhalelerin Tarihi ve Saati : 20.02.2020 Perşembe Günü –Saat:14:10 
2) İhalelerin Yapılacağı Yer : Burdur Belediyesi Halı Sarayı Hizmet Binası Encümen 

Toplantı Salonu. Pazar Mah. Belediye Cad. No:9 Merkez BURDUR 
3) İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesi ve 

devamına göre Kapalı Teklif Usulü 
4) İhale şartnameleri : Burdur Belediyesi Halı Sarayı Hizmet Binası Pazar Mah. 

Belediye Cad. No:9 Merkez BURDUR Mali Hizmetler Müdürlüğü- İhale Biriminden temin 
edilebilir.    Tel: 0248 233 33 41 (142)       Faks: 0 248 233 24 04 

5)  Şartname Bedeli : 200,00 TL.  
6) İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 
1-Dış zarf 
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
a. Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
b. Kanuni ikametgâh sahibi olduğuna dair ikametgâh belgesi, (Gerçek Kişiler), 
c. Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet 

belgesi, (Tüzel Kişiler) 
d. Ticaret Sicil Gazetesi. (Tüzel Kişiler) 
e. Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname. 
f. Geçici Teminat.  (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun) 
g. İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri 

ve vekâleten temsil  ediliyor ise noter tasdikli vekâletname, İstekli şahıs ise noterden alınmış imza 
beyannamesi. 

h. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. 
i. İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması.   
j. Şartname bedelinin yatırılarak satın alındığına dair makbuz. 
k. SGK ve Vergi Dairesine borcu olmadığına dair belge. 
l. Adli Sicil Kaydı belgesi 
m. Mali durumuyla ilgili bankalardan ve Mali Müşavirlikten alınacak belgeler. 
o. Milli Eğitim Bakanlığından özel okul yapma ön izin belgesi almış olmak. 
7) Teklif mektuplarının en geç 20.02.2020 Perşembe günü saat 14:10' a kadar ihalelerin 

yapılacağı adreste bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü-İhale Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten 
sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz. 

8) Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve 
tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale 
uhdesinde kalan istekliler, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar. 

9) Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım 
giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni 
süresinde ödenecektir. 

10) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
Sıra 
No İlçe/Mahalle 

Pafta/ Yüzölçümü 
(m²) 

İmar 
Durumu 

Muhammen 
Bedeli (TL) 

Geçici 
Teminat Ada/Parsel 

1 

Burdur / 
Merkez 

Karasenir 
Mahallesi 

167/260/38 10.238,97 
m² 

Özel Eğitim 
Alanı 

7.167.000,00 
TL 

215.010,00 
TL 

Burdur Belediyesi İnternet Adresi: http://www.burdur-bld.gov.tr 964/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 993/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 994/1-1 
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Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 958/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 959/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 960/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 984/1-1 
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Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme 
Müdürlüğünden:       

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 985/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 986/1-1 
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 962/1/1-1 
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 962/2/1-1 
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 962/3/1-1 
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 962/4/1-1 
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Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 996/1-1 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 995/1-1 
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Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına 2547 sayılı Kanunun ve 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih 

ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki 

Öğretim elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 

Sınavlarına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca Öğretim 

Görevlisi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması 

gerekmektedir. 

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen/posta ile müracaat etmeleri 

gerekmektedir, internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmeler 

ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate 

alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Meslek Yüksekokul 

Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Meslek Yüksekokulumuz 

sorumlu değildir.). Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" 

yapılarak onaylanması gerekmektedir. 
 

Öğretim Görevlisi İçin Gerekli Belgeler: 

1. Başvurdukları Programı belirten ıslak imzalı dilekçe (www.adiguzel.edu.tr adresinde 

mevcut). 

2. Özgeçmiş (YÖK formatında). 

3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi. 

4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş). 

5. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı 

mühürlü sureti yâda e- devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi). 

6. Lisans ve Yüksek lisans transkriptlerinin aslı yâda ıslak imzalı mühürlü sureti. 

7. Geçerli ALES-SAY Puanına sahip Sınav Sonuç Belgesi (Sivil Havacılık Kabin 

Hizmetleri İlanına başvurularda bu şart aranmamaktadır). 

8. ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumundan alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı. 

9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf). 

10. Adli Sicil Belgesi. 
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11. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti. 
 

Resmî Gazete’de Yayım Tarihi : 05.02.2020 

Son Başvuru Tarihi : 19.02.2020 

Ön Değerlendirme Tarihi : 20.02.2020 

Giriş Sınavı Tarihi : 24.02.2020 

Sonuç Açıklama Tarihi : 27.02.2020 

Sonuçların Açıklanacağı  

İnternet Adresi : www.adiguzel.edu.tr 

Başvuru Adresi : (Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu) Yenişehir 

Mahallesi Barajyolu Caddesi Çağlayan Sokak No: 18 

Ataşehir/İstanbul 

Açıklama: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde 

(www.adiguzel.edu.tr) yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır, ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. 
 

BÖLÜM PROGRAM 

YDS/ 

DENGİ UNVAN 

KADRO 

SAYISI ÖZEL ŞARTLAR 

Bilgisayar 

Teknolojileri 

Bilgisayar 

Programcılığı 

Yabancı 

Dil Şartı 

Aranmaz 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Endüstri Mühendisliği lisans 

bölümünden mezun olmak ve Endüstri 

Mühendisliği alanında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. 

Ulaştırma 

Hizmetleri 

Sivil Havacılık 

Kabin 

Hizmetleri 

Yabancı 

Dil Şartı 

Aranmaz 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Lisans mezunu olup belgelendirmek 

kaydıyla Sivil Havacılık alanında en az 2 

(iki) yıl tecrübe sahibi olmak ve DGR 

(Dangerous Goods Regulations), CRM 

(Crew Resource Management), Kokpit 

ve Kabin Personeli alanlarının en az 

birinden eğitmen sertifikasına sahip 

olmak. 
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İlan Tarihi : 05.02.2020 
Son Başvuru Tarihi : 19.02.2020 
Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları 
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi 
alınacaktır. 

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 
Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 
8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen 
ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

 
PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 
2- Özgeçmiş 
3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir) 
4- 2 adet vesikalık fotoğraf 
5- Nüfus cüzdanı örneği 
6-Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 

belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması) 

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge 
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD 
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 
 
DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 
2- Özgeçmiş 
3- Yayın listesi 
4- 2 adet vesikalık fotoğraf 
5- Nüfus cüzdanı örneği 
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 

belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması) 

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge 
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 
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DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 
2- Özgeçmiş 
3- Yayın listesi 
4- 2 adet vesikalık fotoğraf 
5- Nüfus cüzdanı örneği 
6-Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) 

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) 
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge 
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 
 
NOTLAR: 
1- Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen 

şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 
2- Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. 

adresinden ulaşılabilir. 
 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM 
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 

Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR 
Mühendislik Fakültesi: (232) 4888122 

Tıp Fakültesi: (232) 4888311 
Fax : (232) 2792626 

 
FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 
BÖLÜM/ 

PROGRAM UNVAN ADET ANABİLİM DALI/AÇIKLAMA 

Mühendislik 
Fakültesi 

Biyomedikal 
Mühendisliği 

Prof. Dr. 1 
 Biyosensör veya plazma teknolojileri 
alanlarında çalışmalarda bulunmuş 
olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
 Endüstri Mühendisliği’nde doktora 
derecesine sahip olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Genetik ve 
Biyomühendislik 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 

 Moleküler biyoloji ve genetik alanında 
doktora derecesine sahip olmak. 

Tıp Fakültesi Temel Tıp 
Bilimleri 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

 Sinir bilimleri alanında doktora 
derecesi almış olmak; yurt dışı deneyimi 
olması; anatomi laboratuvarlarında en az 
2 yıl diseksiyon ve demonstrasyon 
yapmış olmak; ingilizce eğitim yapan 
Tıp Fakülteleri ile sağlık bilimleri 
alanlarındaki diğer okullarda lisans 
düzeyinde, anatomi teorik ve uygulama 
dersleri vermiş olmak. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Helal Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliği
–– Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– 2020 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği

Tutarlarına İlişkin Tebliğ
–– Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)

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.
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