
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 108. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Atatürk Üniversitesinden:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DEPREM ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Mer-

kezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve
çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezinin

amacına, 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 (ATADAM): Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

7 Haziran 2021
PAZARTESİ
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; öncelikle Doğu Anadolu Bölgesinde olmak üzere

Ülkemizde deprem ve deprem ile ilgili konularda eğitsel ve uygulamalı çalışmalarda bulunmak
suretiyle deprem zararlarının en aza indirilmesi amaçlı bilimsel araştırmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
a) Merkeze bağlı deprem istasyon şebekesinin işletilmesini, kaydedilen deprem verile-

rinin biriktirilip derlenmesini ve analiz edilmesini sağlamak.
b) Deprem zararlarının en aza indirilmesi amacıyla konusu ile ilgili ulusal ve/veya ulus-

lararası kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile iş birliği halinde eğitim ve araştırma faaliyetleri
yapmak ve ortak projeler yürütmek.

c) Şehir ve  kasabaların olduğu genç havzaları kontrol eden fayların  fiziksel özellikle-
rini tespit etmek üzere jeolojik ve jeofizik araştırmaları yapmak.

ç) Depremlerle ilgili mevzuat çalışmalarına katılmak ve katkı sağlamak.
d) Kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve özel sektör kuruluşları tarafından dü-

zenlenmiş faaliyetlere katılmak, bilimsel destek vermek ve ilgililere bilimsel görüş bildirmek.
e) Deprem konusunda toplum bilincinin ve sorumluluğunun arttırılmasına yönelik, fark-

lı eğitim seviyesi ve yaş gruplarından oluşan hedef kitleler için eğitim ve öğretim faaliyetleri
düzenlemek, toplantılar yapmak ve seminerler düzenlemek.

f) Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, basın ve kamuoyu ile temas halinde olu-
narak iş birliği sağlamak.

g) Rektörlükçe verilecek konusu ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

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; deprem ve/veya yerbilimleri alanı ile ilgili çalışmalar yapmış

olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi sona
eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcısı; Müdürün verdiği işleri ya-
par ve Müdürün yokluğunda Müdüre vekâlet eder, müdür yardımcısının bulunmadığı hallerde
de Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aşamaz. Müdür
yardımcısının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a)  Merkezi temsil etmek.
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b) Merkezin bilimsel, akademik, teknik ve toplumsal etkinliklerini amaçlarına uygun

olarak yürütmek.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu yılda en az bir kere veya gerektiğinde top-

lantıya çağırmak, toplantı gündemlerini oluşturmak, bu kurullara başkanlık etmek.

ç) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

d) Merkezin etkinliklerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

e) Alınan kararları uygulamak, bütçe teklifini hazırlamak ve Rektöre sunmak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, her yılın aralık ayında Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında müdür yardımcısı ve Üni-

versite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere top-

lam beş üyeden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-

revlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı

yöntem ile yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz olarak

katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(3) Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün gerekçeli teklifi ile Rektör tarafından görevden

alınabilir.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az bir kez toplanır. Gerekli du-

rumlarda Müdürün çağrısı ile toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya

katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde

karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yapacağı ve yürüteceği bütün görev ve faaliyetler için yıllık planları ve

yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

b) Mevcut imkânlara göre uygulama ve araştırma alanları konusunda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında deprem ve yerbilimleri

alanı ile ilgili çalışmalar yapmış olan, Üniversite içinden veya dışından veya yurt dışından ala-

nında uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görev-

lendirilen on üye olmak üzere toplam on bir üyeden oluşur.  Danışma Kurulu, gerektiğinde

Müdür tarafından toplantıya çağrılabilir. Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar

oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. 

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun, orta ve kısa vadeli bilimsel, teknik ve idari planlarını değerlendirmek

ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin gerektiğinde diğer faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve Yö-

netim Kuruluna önerilerde bulunmak.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda Türkiye’nin, bölgenin ve Üniversitenin öncelikli

konularını belirleyerek bu konularda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır. 

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

ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 16 – (1) 20/7/1989 tarihli ve 20227 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ata-

türk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürürlük 
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK  

MADDE 1 – 17/7/2017 tarihli ve 30126 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin
altıncı fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Mezuniyet AGNO baraj sınavı: İzlediği programın normal süresi sonunda mezuni-
yet durumuna gelmiş, ancak AGNO’su 2,00’dan düşük olduğu için mezun olamayan öğrenci-
lere AGNO’larını 2,00 veya üzerine çıkarmaları için diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı
tanınarak yapılan sınavlardır. Bu durumdaki öğrencilerin sınavlarına girecekleri dersler ilgili
yönetim kurullarınca karara bağlanır. Yapılan bu sınav sonunda mezun olamayan öğrenciler,
bir sonraki eğitim yarıyılı/yılında diğer öğrencilerin tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre
öğrenimlerine devam ederler.”

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/7/2017 30126

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 9/1/2018 30296
2- 11/2/2018 30329
3- 21/5/2019 30780
4- 17/8/2020 31216
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Dicle Üniversitesinden:
DİCLE ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, eğitim-öğretim yılı dışında yaz dönemi eği-

tim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Üniversitesiye bağlı fakülte, konservatuar, enstitü ve

yüksekokullarda uygulanacak yaz dönemi eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c)  bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik birim: Dicle Üniversitesine bağlı ilgili akademik birimi,
b) İlgili akademik birim kurulu veya Yönetim Kurulu: Dicle Üniversitesi bünyesindeki

enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu kurulu veya Yönetim Kurulunu,
c) Mazeret sınavı: Öğrencilerin, ilgili mevzuatta belirtilen haklı ve geçerli bir sebepten

dolayı giremedikleri ara sınavlarının telafisi için açılan sınavı,
ç) Öğrenci: Üniversitenin yaz öğretimi programına kayıt yaptıracak/kayıt yaptıran öğ-

renciyi,
d) Öğrenim ücreti: Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan esas ve usuller dâhilinde

Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen ve yaz öğretimine katılacak öğrencilerin kayıt yap-
tırdıkları derslere karşılık ödedikleri ücreti,

e) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Dicle Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Dicle Üniversitesini,
ğ) Yaz öğretimi dönemi: Güz ve bahar dönemleri dışında öğrencilerin bu Yönetmelik

çerçevesinde ders aldıkları telafi dönemini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Öğretiminin Amaçları,  Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Yaz öğretiminin amaçları
MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır:
a) Öğrencilerin, yaz aylarında da eğitim-öğretim imkânlarından faydalanmalarını sağ-

layarak, Üniversitede eğitim-öğretimin verimliliğini artırmak.
b) Öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersleri yaz döneminde

almalarına imkân sağlamak.
c) Üstün başarılı öğrencilerin üst yarıyıllardan ders alabilmelerini sağlamak.
ç) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin, Üniversitedeki eğitim-öğretim

imkânlarından faydalanmalarını sağlamak.
d) Öğrencilere, düşük notla geçtikleri derslerde notlarını yükseltme imkânı sağlamak.

7 Haziran 2021 – Sayı : 31504                               RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



Yaz öğretimine ilişkin esaslar
MADDE 6 – (1) Yaz öğretimi aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Bir bölüm/programın ders müfredatında yer alan derslerden hangilerinin yaz öğreti-

minde açılabileceğinin tespitinde; öğretim elemanlarının yaz öğretimine katılma istekleri, ilgili
bölüm/program başkanlığının önerileri ile öğrencilerin ihtiyaç ve talepleri göz önünde bulun-
durulur.

b) Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için, ilgili derse en az on öğrencinin kesin
kayıt yaptırmış olması gerekir. Senato gerekli gördüğü hallerde artırma yapabilir.

c) Yaz döneminde açılan derslere normal veya ikinci öğretim programlarında kayıtlı
öğrenciler kayıt yaptırabilir. İkinci öğretim öğrencileri için sınıf açılması durumunda yaz öğ-
retimi öğrenim ücreti söz konusu programa göre hesaplanır.

ç) Yaz öğretimi programına kayıt yaptıran öğrenci, derslerin çakışmaması koşuluyla,
yıl sistemli öğretim yapan akademik birimlerde bir yaz öğretimi döneminde Üniversite veya
diğer yükseköğretim kurumlarında en fazla dokuz, dönemlik öğretim yapan akademik birim-
lerde ise en fazla on iki kredilik ders alabilir.

d) Derslerin yüz yüze veya online canlı ders şeklinde yapılması durumunda, yaz öğre-
timinin uygulandığı tarihlerde staj yapılamaz. Ancak, dersler eşzamansız olarak yürütülmesi
halinde yaz öğretiminin uygulandığı tarihlerde staj faaliyeti de gerçekleştirilebilir.

e) Yaz öğretiminde ön koşulsuz veya ön koşulun alındığı dersler alınabilir. Bitirme pro-
jeleri, tez çalışmaları veya mezuniyet çalışması gibi dönem içindeki performansa dayalı dersler
yaz öğretiminde açılamaz ve başka bir yükseköğretim kurumunda yaz öğretiminde alınamaz.

f) Bir dersin yaz öğretiminde alınabilmesi için o dersin dönemi içerisinde devamı alınıp
başarısız olunması gerekir. Ancak, mezun durumda olup en fazla üç dersten başarısız veya de-
vamsız olan öğrenciler yaz öğretiminde (e) bendinde belirtilen dersler hariç olmak üzere de-
vamsız oldukları veya hiç almadıkları üç dersi de alabilirler.

g) Bulunduğu döneme kadar başarısız, devamsız veya kayıt yapılmayan/alınmayan
dersi bulunmayan ve akademik genel not ortalaması 80 ve üzerinde olan öğrenciler, sadece ta-
mamladıkları sınıfın devamındaki sınıftan yaz öğretimi döneminde (ç) bendinde belirlenen
kredi sayısı kadar ders alabilirler.

ğ) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin yaz öğretimi döneminde birinci sı-
nıftan ders alabilmeleri için, hazırlık sınıfı not ortalamalarının 80 ve üzerinde olması gerekir.

h) Güz veya bahar döneminde düşük bir notla başarılı olunan dersler de yaz öğretiminde
yeniden alınabilir. Bu durumda öğrencinin geçer durumdaki son notu değerlendirmeye alınır
ve yaz öğretiminde geçer bir not alamayan öğrencinin önceki notu geçerliliğini korur.

ı) Üniversite öğrencileri, kayıtlı oldukları Üniversitenin akademik birimleri dışındaki
diğer akademik birimlerde yaz öğretimi döneminde açılan derse/derslere kayıt yapabilmeleri
için bölüm veya program başkanının onayını alırlar.

i) Diğer üniversitelerin öğrencileri (ç) bendinde belirtilen kredi sınırını aşmamaları ve
kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumundan izin almaları koşuluyla Üniversitede açılan
yaz öğretimi derslerine kayıt yaptırabilirler. İzinsiz kayıt yaptıran diğer yükseköğretim kurumu
öğrencilerinin kayıt işleminden doğacak mesuliyet Üniversiteye ait değildir.

j) Yaz öğretimi döneminin kesin kayıt işleminden sonra ders ekleme, değiştirme veya
çıkarma işlemi yapılamaz ve idareden kaynaklanan sebepler dışında yaz öğretimi ücreti iade
edilmez.

k) Ücret ödemesi ve kesin kayıt işlemi yapmasına rağmen ders açılmaması durumunda,
ilgili öğrencilere yeni ders almaları için iki iş günü ilave kayıt süresi verilir. Bu süre içerisinde
yeni bir ders almak istemeyen öğrencilerin ödedikleri ücret iade edilir.
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l) Eğitim-öğretim niteliğine göre sınıfların aşırı kalabalık oluşu ve/veya fiziksel ola-
nakların yeterli olmaması nedeniyle teorik ve/veya uygulamadan oluşan bir ders, ilgili bölüm
veya program başkanının önerisi ve ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile birden fazla şube
halinde açılabilir.

Yaz öğretimi takvimi
MADDE 7 – (1) Yaz öğretiminin akademik takvimi, her yıl güz ve bahar dönemleri

için belirlenen akademik takvimiyle birlikte, ilgili birimlerin önerileri doğrultusunda, Senato
tarafından belirlenerek ilan edilir.

(2) Senato tarafından belirlenip ilan edilen yaz öğretimi takviminde gerekli değişiklikler
Senato tarafından yapılır ve duyurulur.

Yaz öğretimi süresi
MADDE 8 – (1) Yaz öğretiminin süresi dört haftadan az, yedi haftadan fazla olamaz.

Yaz öğretimi dönem sonu sınavları bu sürenin dışındadır.
(2) Yaz öğretiminde açılan her ders için, güz veya bahar yarıyıllarında yapılan toplam

ders saati kadar ders yoğunlaştırılarak yapılır.
(3) Yaz öğretiminde alınan derslerin kredi ve saatleri, ön lisans, lisans veya lisansüstü

programlarında belirtildiği gibidir.
(4) Yaz öğretimi, yarıyıl olarak değerlendirilmez.
(5) Yaz öğretiminde geçen süre, normal eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
(6) Yaz öğretimi döneminde resmi tatil günleri hariç, günlük çalışma saatleri dışında

veya cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.
Yaz öğretiminde dersler
MADDE 9 – (1) Yaz öğretiminde görevli öğretim elemanları ile açılması öngörülen

dersler, ilgili bölüm/program veya anabilim dalının teklifi üzerine, fakülte/yüksekokul/enstitü
yönetim kurullarınca, yaz öğretimi başlangıcından en az beş iş günü öncesinden belirlenir ve
duyurulmak üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(2) Yaz öğretimi dönemine ait ders programı, yaz öğretimi kesin kayıt tarihinden önce
öğrenci otomasyonuna işlenir.

Başvuru ve kesin kayıt
MADDE 10 – (1) Yaz öğretimi başvuru ve kesin kayıt işlemleri yaz öğretimi akademik

takviminde belirtilen ve Üniversite web sayfasında ilan edilen tarihler arasında öğrenci oto-
masyonu ortamında yapılır. Öğrenim ücreti ise seçilen derslerin saatlerine göre belirlenir ve
Üniversite tarafından ilan edildiği şekilde ödenir.

Derslere devam, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 11 – (1) Öğrenciler, daha önce aldıkları derslerden devam şartını sağlamış

olsalar bile, yaz öğretiminde aldıkları teorik ve uygulamalı derslerin en az %70’ine devam et-
mek zorundadırlar. Derslerin eşzamanlı online olarak yapılması durumunda devam koşulu ara-
nıp aranmayacağı ilgili birim yönetim kurullarınca belirlenir. Öğrencilerin, yaz öğretimindeki
devam durumları güz veya bahar dönemlerine sayılamaz.

(2) Dersin sorumlu öğretim elemanı, yüz yüze yapılan derslerin ders yoklama girişini
en geç içinde bulunulan hafta sonuna kadar öğrenci otomasyonuna girmek zorundadır. Online
olarak yapılan dersler ile ilgili devam-devamsızlık durumu birinci fıkrada alınan karara göre
değerlendirilir.

(3) Yaz öğretiminde, her ders için en az bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı yapılır.
Yaz öğretimi döneminde bütünleme sınavı yapılmaz.

(4) Güz ve bahar yarıyılında alınan sınav notları, yaz öğretimi döneminde değerlendir-
meye alınmaz.
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(5) Haklı ve geçerli bir nedenle ara sınav/sınavlara katılamayan öğrenciler, mazeretlerini
belirten belgeyi, mazeretinin bitiminden itibaren üç iş günü içerisinde ilgili akademik birime
teslim etmeleri halinde, kendilerine ilgili birim yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı
verilebilir. Mazeret sınavlarının da dönem sonu sınavlarından önce tamamlanması gerekir.

(6) Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, talep etmeleri durumunda
diğer öğrencilerle aynı koşullarda yaz öğretimine devam edebilirler.

(7) Yaz öğretiminde açılan derslerin sınavlarına sadece yaz öğretimine kayıtlı olup de-
vam koşulunu sağlayan öğrenciler girebilir. Devam koşulunu sağlamayan öğrenci devamsız
olarak değerlendirilir.

(8) Yaz öğretimi sınavları, 6/9/2019 tarihli ve 30880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Dicle Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine
göre değerlendirilir.

(9) Yaz öğretiminde alınan notlar, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenen ta-
rihler arasında öğrenci otomasyonuna işlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 12 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarına, sonuçların öğrenci otomasyonunda ila-

nından itibaren en geç beş iş günü içerisinde dekanlığa/müdürlüğe dilekçeyle başvurarak sınav
kâğıdının maddi hata ya da hatalı soru yönünden yeniden incelenmesini isteyebilir. Dekan veya
müdür, itiraza konu sınav evrakını sınavı yapan öğretim elemanı ile ilgili bölüm başkanına in-
celettirir ve maddi hata varsa düzeltilir. İtiraz sonucunun, itiraz başvuru tarihinden itibaren en
geç beş iş günü içerisinde sonuçlandırılıp ilgili öğrenciye bildirilmesi zorunludur. Belirlenen
süre dışında itiraz olması durumunda başvuru değerlendirilmeye alınmaz.

(2) Öğrencinin itirazının devamı halinde; ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yük-
sekokulu yönetim kurulu kararı ile sorumlu öğretim elemanının da dâhil olduğu veya olmadığı
ilgili alandaki öğretim elemanlarından oluşan en az üç kişilik bir komisyonda cevap anahtarıyla
karşılaştırmalı olarak yeniden esastan inceleme yapılabilir. Not değişiklikleri ilgili akademik
birim yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Not değişikliğiyle ilgili yönetim kurulu kararı, not
değiştirme formu ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

Yaz öğretimi döneminde başka yükseköğretim kurumundan ders alma
MADDE 13 – (1) Yaz öğretimi döneminde başka bir yükseköğretim kurumundan ders

alınması aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Öğrencilerimizin, Üniversitede yaz öğretimi döneminde açılmayan dersleri hangi

yükseköğretim kurumlarından alacakları hususu her yıl Senato tarafından kararlaştırılır.
b) Üniversite dâhil olmak üzere iki farklı üniversitenin yaz öğretimi programlarındaki

derslerine kayıt yapılması, bu yükseköğretim kurumlarının yaz dönemi akademik takvimlerinin
farklı tarihlerde olması ile mümkündür. Yaz öğretimi dönemi aynı tarihlerde olmasına rağmen
derslerin, yaz öğretim döneminde uzaktan öğretim şeklinde yapılacağı kararlaştırılması duru-
munda, talepler ilgili akademik birim kurulu veya Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara
bağlanır.

c) Başka bir yükseköğretim kurumunun yaz öğretimi programına kayıt yapılabilmesi
için, öğrencinin başvurmuş olmasına rağmen o dersin Üniversite yaz öğretimi döneminde açıl-
mamış olması ve o dersin, dönemi içerisinde Üniversitede devamı alınıp nottan dolayı başarısız
olunması gerekir. Ancak, mezun durumda olup en fazla üç dersten başarısız veya devamsız
olan öğrenciler yaz öğretiminde bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) ben-
dinde belirtilen dersler hariç olmak üzere devamsız oldukları veya hiç almadıkları dersleri de
diğer yükseköğretim kurumlarının yaz öğretiminde alabilirler.
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ç) Öğrenciler, başka yükseköğretim kurumundan almak istedikleri derslerin bilgi pa-
ketini ve ilgili üniversitenin yaz okulu akademik takvimini içeren belgeyi, kayıtlı olduğu aka-
demik birime veya bölüm başkanlığına sunar. Bu talepler, ilgili akademik birim kurulunda veya
Yönetim Kurulunda karara bağlanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları sağlayan öğrenciler, ilgili akademik birim kurulu
veya Yönetim Kurulunun izniyle, Üniversite yaz öğretiminde açılmayan dersleri, içeriklerinin
en az %80’inin aynı, kredilerinin ise aynı veya daha fazla olması kaydıyla, 6 ncı maddenin bi-
rinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan kredi sınırını aşmayacak şekilde, diğer üniversitelerin yaz
öğretimi programlarına kayıt yaptırabilirler. Gerekli izin alınmadan başka bir yükseköğretim
kurumundan alınan dersler geçersiz olarak değerlendirilir ve bu durumdan doğan sorumluluk
tamamen öğrenciye aittir.

(3) Diğer yükseköğretim kurumundan alınan derslerin notlarının en geç güz dönemi
kayıt yenileme tarihleri arasında Üniversiteye bildirilmesi zorunludur. Notlar, dönüşüm işlem-
lerinden sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrenci otomasyonuna işlenir.

Tek ders sınavı
MADDE 14 – (1) Yaz öğretimi dönemine kayıt yaptıran ve yaz öğretimi sonunda, so-

rumlu olduğu ders müfredatında mezuniyet için başarması gereken derslerden yalnızca birinden
dersin devamını almış olması koşuluyla başarısız olan öğrencilere, ilgili akademik birim kurulu
veya Yönetim Kurulunca Eylül ayı içerisinde yapılmak üzere tek ders sınav hakkı verilir.

(2) Yaz öğretimi dönemine kayıt yaptırmayan öğrenciler, yaz öğretimi sonrası tek ders
sınav hakkından faydalanamazlar.

(3) Tek ders sınavına sadece Üniversite öğrencileri girebilir. Diğer üniversite öğrencileri
kendi yükseköğretim kurumlarının konu ile ilgili mevzuatına tabidir.

Mezuniyet
MADDE 15 – (1) Yaz öğretimi sonunda mezuniyet hakkı kazanan öğrenciler, ilgili öğ-

retim yılının yaz dönemi sonunda mezun olmuş sayılırlar ve diploma ile çıkış belgeleri de buna
göre düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ücret
MADDE 16 – (1) Yaz öğretiminde açılacak derslere kesin kayıt yaptıracak öğrenciler

öğrenim ücretlerini, ilgili mevzuatta belirlenen esaslara göre başvuru ve kesin kayıt esnasında
Üniversite tarafından ilan edildiği şekilde öderler.

(2) Senato, yaz öğretimi döneminde bir ders saati için belirlenen öğrenim ücretinde ar-
tırıma gidebilir.

(3) Yaz öğretiminde ders veren öğretim elemanlarına, ilgili mevzuatlara göre ek ders
ücreti ödenir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Dicle Üniversitesi

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Senato kararları ve ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 18 – (1) 16/4/2006 tarihli ve 26141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle

Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Düzce Üniversitesinden:
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FINDIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma

Merkezinin amacına, 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) Merkez (DÜ-FUAM): Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Düzce Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Düzce Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; fındık bitkisi ile ilgili Ülkemizde ve yurt dışında ya-

pılan bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, araştırmaları, değişimleri, yenilikleri ve ürünleri Üni-
versite bünyesine ve fındık tarımı yapan bölgelere ulaştırmak,  yerel ve ülkesel olarak fındık
üretimi ile ilgili sorunları ve çözüm yöntemlerini araştırarak öneriler sunmak, fındığın üretim
olanaklarını artırarak doğal florasını canlı tutmak, yeni çoğaltma tekniklerini uygulamalı olarak
yörede fındık üretimi ile uğraşan kişi, kurum ve kuruluşlara öğretmek, bölgede ihtiyaç duyulan
anaç-kalem ve aşılı fidan ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olmak, kişi, kurum ve kuruluşlar
ile iş birliği içerisinde fındık üretiminin bilimsel yöntemlere ve piyasanın kalite kriterlerine
uygun şekilde yapılmasını sağlamak, teknik personel, öğrenci, çiftçi gibi kişilere düzenlenecek
bilimsel eğitim programları ile destek olmaktır. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Dünyada ve Türkiye’deki fındık bitkisinin yetiştiriciliği, ıslahı, çoğaltılması, zarar-

lılarla mücadele, bakım ve diğer kültürel işlemlerle ilgili hizmet vermek.
b) Fındık tarımının bilimsel yöntemler ve piyasaya uygun şekilde yapılmasını sağlamak

amacıyla saha, literatür ve laboratuvar araştırmaları yapmak.
c) Kalkınma planlarının öngördüğü konularda karşılaşılabilecek araştırma ve geliştirme

sorunlarına çözüm yolları aramak, bu amaçla araştırmacı ve uygulayıcı kuruluşlar arasında
köprü görevini üstlenmek.

ç) Fındık alanında çalışan araştırmacıların çalışmalarında kurumsal koordinasyonu sağ-
lamak.
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d) Türkiye’de fındık ile ilgili çeşitli alanlarda bilimsel araştırma yapmak, materyal ve
uygulama alanı oluşturmak, araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, yapılan araştırmaların du-
yurulması amacıyla konferans, seminer, çalıştay gibi etkinlikler düzenleyerek bu programlara
ve araştırmalara akademik destek sağlamak.

e) Fındığın sadece meyvesiyle değil, iç ve dış kabuğu ile değerlendirilmesine yönelik
çalışmalar yapmak.

f) Üniversitenin ön lisans, lisans, lisansüstü ve birleştirilmiş öğretim programlarında
yer alan ilgili ders ve uygulamalara materyal ve çalışma alanı sağlamak.

g) Doğada yayılan fındık üzerine faydalı ve zararlı mikroorganizmalar, funguslar ve
insectalar ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak, bunların zararlıları ile ilgili çözümler üretmek
ve bu konularda üreticiyi bilgilendirmek.

ğ) Ülkemizdeki fındık popülasyonlarının varlığını korumak ve arttırmak, stres faktör-
lerine dayanıklı bireyler üreterek fındığın zararlılara karşı direncini artırmak ve bu konuda ilgili
kurumlarla iş birliği yapmak.

h) Fındık üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile aşılı ve aşısız fındık fidanı
materyali temin etmek, çöğür üretimi için yerli ve yabancı çeşitlerden tohum temin etmek,
varsa çimlenme engellerini gidermek, yerli ve yabancı ilgili kurumlarla bilimsel iş birliğini
sağlamak.

ı) Ülkemizde üretimi yapılan fındık taksonlarından yeni kültür varyeteleri, fromlar, hib-
ritler, klonlar oluşturarak üretimini sağlamak.

i) Ülkemizde ve dünyada bahçe kültüründe kullanılan ve kullanım potansiyeli bulunan
farklı fındık çeşitlerinin teminini ve üretimini sağlamak.

j) Kamu kurumları ve özel kuruluşlarla iş birliği yaparak Merkeze bağlı doğal Türk fın-
dığı ve ticari fındık yetiştirme alanları geliştirmek, Türkiye’nin fındık türlerinin tanıtımı ko-
nusunda uzmanlarla ve kamunun ilgili kesimlerinde yetkili kişilerle beraber eğitimler vermek
ve bu yolla ülke turizmi, ülke ekonomisi ve tanıtımına katkıda bulunmak.

k) İstekleri halinde kişi ve kuruluşlara, fındık bahçesi kurma konusunda destek olmak,
danışmanlık hizmetleri vermek, aşılı ve aşısız fındık fideleri, sertifikalı aşı kalemleri ve anaç-
larının temininde iş birliği yapmak.

l) İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki gençler başta olmak üzere, yöre halkının fındık
üretimi, geliştirilmesi, popülasyonlarının korunması konularında bilinçlendirilmesi hususunda
eğitim çalışmaları yapmak.

m) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ulusal ve uluslararası araştırma destek
programlarına projeler sunmak.

n) Yapılacak her türlü bilimsel çalışmanın sonuçlarını dergi, kitap, web sitesi ve bilgi
paylaşım yollarıyla yayımlamak.

o) Merkezin amaçlarına uygun olarak danışmanlık hizmetleri vermek ve diğer çalış-
maları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversitenin aylıklı öğre-

tim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar
görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek.
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ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili merkez ve kuruluşlarla iş birliği yaparak, amaca uy-
gun projeler ve karşılıklı iş birliği imkânlarını geliştirmek.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı durumlarda, yerine Müdür Yardımcısını, Müdür
Yardımcısının da olmadığı hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır. Altı aydan
uzun süreli Üniversite dışı görevlendirmelerde Müdür veya Müdür Yardımcısı yerine yeni Mü-
dür veya Müdür Yardımcısı Rektör tarafından görevlendirilir.

Müdür Yardımcısı ve görevleri
MADDE 9 – (1) Üniversite öğretim üyeleri arasından bir kişi,  Müdürün önerisi üzerine

Rektör tarafından üç yıl süre için Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür Yardımcısının
görevi, Müdürün görev süresinin bitmesiyle sona erer. Süresi biten Müdür Yardımcısı tekrar
görevlendirilebilir.

(2) Müdür Yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Merkezle ilgili konularda Müdüre yardım etmek.
b) Müdürün bulunmadığı durumlarda kendisine vekâlet etmek ve Yönetim Kurulu üyesi

olarak çalışmalarda bulunmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Müdürün önerisi

üzerine Üniversitenin Orman Fakültesi Silvikültür, Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği, Orman
Entomolojisi ve Koruma anabilim dalları öğretim üyeleri arasından üç, Ziraat Fakültesinin
ilgili bölümlerinden üç, Fen Edebiyat Fakültesinin, Ormancılık Meslek Yüksekokulunun, Çi-
limli Meslek Yüksekokulunun ve Akçakoca Meslek Yüksekokulunun ilgili bölümlerinden birer
kişi olmak üzere Rektör tarafından görevlendirilen on üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyele-
rinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ay-
rılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri aynı usulle görevlendirilebilir. Yö-
netim Kurulu kararları Rektörün onayına sunulur.

(2) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ayda bir kez toplanır ve oy
çokluğuyla karar alır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü top-
lantıya çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.
b) Merkezin amaçları doğrultusunda başvuruları inceleyerek uygun görülenleri ve des-

tekleme şeklini karara bağlamak.
c) Mevcut imkânları değerlendirerek uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı

kararlar almak.
ç) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili telif, patent ve benzeri hak-

lara ait esasları, ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek.
d) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak.
e) Müdürün getireceği diğer konuları karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat  hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER BİLİMLER UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Nükleer Bilimler Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Nükleer Bilimler Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına, 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) Dış paydaş: Kamu kurum ve kuruluşlarını, vakıfları, sivil toplum kuruluşlarını, yerel

yönetimleri, teknoloji geliştirme bölgelerini, organize sanayi bölgelerini, özel kanunlar ile ku-

rulmuş teşebbüs, özel kurum ve kuruluşları,

c) İç paydaş: Mersin Üniversitesi fakültelerini, enstitülerini, yüksekokullarını, meslek

yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini,

ç) Merkez (NÜBİMER): Mersin Üniversitesi Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; nükleer bilimler, radyasyon güvenliği, iyonlaştırıcı

radyasyondan korunma, nükleer güvenlik, nükleer emniyet, radyasyon uygulamaları, nükleer

teknoloji ile ilgili danışmanlık yapmak, proje üretmek/üretilmesini sağlamak ve yayınlar yap-

maktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Nükleer bilimler, radyasyon güvenliği, iyonlaştırıcı radyasyondan korunma, nükleer

güvenlik, nükleer emniyet ve nükleer teknoloji ile ilgili alanlarda projeler hazırlamak, projelerle
ilgili danışmanlık hizmeti sunmak, uygulamak ve/veya uygulattırmak.

b) Nükleer teknolojinin bilimsel araştırmalarda kullanılması amacına yönelik projeler
geliştirmek ve uygulamak.

c) Nükleer bilimler, radyasyon güvenliği, iyonlaştırıcı radyasyondan korunma, nükleer
güvenlik, nükleer emniyet ve nükleer teknoloji ile ilgili alanlarda eğitim programları düzenle-
mek.

ç) Nükleer bilimler, radyasyon güvenliği, iyonlaştırıcı radyasyondan korunma, nükleer
güvenlik, nükleer emniyet ve nükleer teknoloji ile ilgili alanlarda uluslararası kuruluşlarla iş
birliği yapmak.

d) Üniversiteye bağlı olmayan gerçek ve tüzel kişilere, bilimsel danışmanlık hizmetleri
vermek.

e) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili her türlü bilimsel yayın yapmak.
f) Nükleer bilimler ve uygulamaları kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim

Kurulunca belirlenen diğer etkinlikleri gerçekleştirmek ve/veya gerçekleşmesi için ortam oluş-
turmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

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

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tara-
fından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Mü-
dür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim elemanını müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür istediğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir. Mü-
dürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi
başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Rektör gerekli
gördüğü durumlarda Müdürü görev süresi bitiminden önce görevden alabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Her yıl Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü yıllık çalışma program taslağını ve

tahmini bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak.
c) Her yıl Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üze-

rine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-
kında yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörün onayına sun-
mak.
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ç) Gerekli durumlarda Danışma Kurulunun oluşturulması için Yönetim Kuruluna öne-

ride bulunmak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak.

d) Yönetim Kurulu ile Danışma Kurulunun periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli

hallerde yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu Kurulları toplantıya ça-

ğırmak ve bunlara başkanlık etmek, bu Kurulların kararları ile çalışma programının ve Merke-

zin diğer çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin

amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak.

f) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere

Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek

üzere Rektöre öneride bulunmak.

g) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,

araştırmacı, uzman, eğitimci, idarî ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim Kurulu

kararı ile Rektöre öneride bulunmak.

ğ) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü

uzmanlar ile stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile

Rektöre öneride bulunmak.

h) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-

lerde görev alacak kişileri belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak.

ı) Merkezin ödenek ile akademik, idarî ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını gerekçesi

ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektöre bildirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin amacı, kapsamı ve etkinlik

alanları gözetilerek Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör

tarafından görevlendirilen üyelerle birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyele-

rinin görev süresi üç yıldır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine Müdürün belirlediği gündem maddelerini

görüşmek üzere Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt ço-

ğunluğu ile toplanır ve kararlar, açık oyalama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması ha-

linde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Mü-

dürün kararı belirleyicidir.

(3) Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üye-

nin üyeliği sona erer. 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak ve kararlar almak.

b) Müdür tarafından her yıl Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık

çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

c) Müdür tarafından her yıl Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da

Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel du-

rumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak.
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ç) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Danışma Kurulunun oluşturulmasını
karara bağlamak.

d) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin
amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

e) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idarî ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağ-
lamak.

f) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü
uzmanlar ile stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak.

g) Merkezin ödenek ile akademik, sanatçı, idarî ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını
karara bağlamak.

ğ) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve ilgili paydaşların
temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyeler olmak üzere en fazla 12 kişiden
oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında toplanır. Da-
nışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt
çoğunluğu ile alınır. Oylama sonucunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Ka-
palı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün kararı belirleyicidir.

(3) Müdürün önerisi üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya dışından konu ile il-
gili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler görüş bildirmek amacı ile Danışma Kurulu toplan-
tılarına katılabilir. Ancak bu kişiler oy kullanamaz.

(4) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma
Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak.
b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesini sağ-

lamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-
kümleri uygulanır.

Yürürlük

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

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

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                               7 Haziran 2021 – Sayı : 31504



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ BİYOBENZETİM UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoben-

zetim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyobenzetim Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, 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) Biyobenzetim: Doğanın zaman içinde test edilmiş modellerinden, süreçlerinden ve

stratejilerinden ilham alarak, insanlığın sorunlarına sürdürülebilir çözümler araştıran ve üreten
yenilikçi bir bilim dalını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (MUBİYOM): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyobenzetim Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı 
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; doğadan ilham alınarak insan hayatını kolaylaştıran

farklı ve sürdürülebilir tasarımlar, uygulamalar, teknolojiler ve yöntemler oluşturmak, yenilikçi
yaklaşımlar geliştirmek ve doğayı gözlemleyerek doğal yapı ve işleyişten elde edilen bilgi ile
yeni teknikler ve çözümler üretmek, tabiat varlıklarının yapı ve işleyişi hakkında bilgilendirme
faaliyeti yürütmek ve doğal ekosistemlerin korunmasına yardımcı olmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
a) Doğa ile uyumlu, insani değerleri ve çevre korumayı esas alan sürdürülebilir ürünler

ve teknolojiler tasarlamak için çalışmalar yapmak.
b) Tabiatta canlıların kullandığı stratejileri anlamak için araştırmalar yapmak, doğanın

sistemlerini öğrenmeye ve uygulamaya odaklanan, bilimsel ve sanatsal çalışmalar için tümden
gelen disiplinlerarası bakış açısını geliştirmek ve bu bakış açısını yaygınlaştırmak için faaliyet
yürütmek.
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c) Doğadan öğrenerek, doğanın içindeki formları, süreçleri ve sistemleri rehber alarak,
elde edilen bulguları, çevreye ve dünyaya daha az zarar veren veya hiç zarar vermeyen çözüm-
ler geliştirmek için kullanmak ve bu amaçla disiplinlerarası çalışmalar yürütmek.

ç) Tabiat ile uyumlu bir yaklaşımı ve sürdürülebilir gelişme etiğini esas alarak, disip-
linlerarası yaklaşımla yenilikçi tasarımlar yapmak için çalışmalar yapmak.

d) Doğayı ve içerisinde barındırdığı biyolojik çeşitliliği koruyucu her türlü araştırmayı
desteklemek ve bu alanda çalışmalar yürütmek.

e) Doğadan ilham alarak yenilikçi ve sürdürülebilir teknolojiler üretmeye katkı sağla-
mak.

f) Başta gençler olmak üzere toplumun her kesimine yönelik doğanın işleyişi hakkında
bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları ile eğitim faaliyetleri düzenlemek.

g) Biyobenzetim alanındaki uluslararası gelişmeleri takip ederek, ulusal çapta biyoben-
zetim temelli yenilikçi yaklaşımlara ilişkin politika geliştirmeye katkı sağlamak.

ğ) Tıp, mühendislik, bilişim, medya, sanat, tasarım, mimarlık ve girişimcilik gibi farklı
alanlarla iş birliği yaparak, halen var olan duruma kıyasla kapasite ve verimliliği artıran projeler
geliştirmek ve uygulamak.

h) Biyobenzetim biliminde yer alan yenilikçi tasarımların geliştirilmesi için sosyal so-
rumluluk çalışmaları yapmak.

ı) Yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
i) Ulusal veya uluslararası düzeyde, alanla ilgili değerlendirme ve derecelendirme ya-

parak sonuçlarını yayımlamak.
j) Biyobenzetim bilimi içinde yer alan yenilikçi yaklaşımlara yönelik eğitim programları

düzenlemek ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları olan Üniversite

öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Mü-
dür yeniden aynı usulle  görevlendirilebilir. 

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları
ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre teklif eder. Müdürün görev süresi sona erdiğin-
de, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin idari işlerini yürütmek.
b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.
c) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
ç) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu toplantıların

gündemini hazırlamak.
d) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçe-

vesinde uygulamak.
e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri Rektöre teklif etmek.
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f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra
Rektöre sunmak.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve

Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından
Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen üyeler ile birlikte
toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ay-
rılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilebi-
lir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine
olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu
ile alınır. Oyların eşit olması durumunda, Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konu-

larındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.
ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili gündeme getireceği konuları değerlendirerek

karar almak.
d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında Merkezin çalışmaları ile

ilgili kamu, özel kişi ve kuruluş temsilcileri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör ta-
rafından üç yıl süre ile görevlendirilen en çok on beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler tekrar
görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yeni üyeler görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda görüş bildir-
mektedir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek
personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Özyeğin Üniversitesinden:
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/11/2020 tarihli ve 31319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özyeğin
Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşa-
ğıdaki bent eklenmiştir.

“ı) On dördüncü döneminde olan öğrencilere genel not ortalamalarına bakılmaksızın
42 AKTS kredisi verilir.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Üniversitede lisans düzeyinde en az iki dönem kayıtlı bulunmuş olmak ve mezuni-
yet öncesi son döneminde diploma alacağı programın kayıtlı öğrencisi olmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Lisans diploma programından azami öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğ-
rencilerin Üniversitedeki kayıt ve öğrenimlerine devam hakları ile Üniversiteden ilişik kesilme
işlemleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde Senato tarafından be-
lirlenen esaslara göre yürütülür.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Özyeğin Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ AFET VE ACİL DURUM 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Afet ve

Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Afet ve Acil Du-

rum Uygulama 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.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/11/2020 31319
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
b) Merkez (TOGÜ-AFAMER): Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Afet ve Acil Durum

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü ve Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü öğ-

rencilerinin mesleki derslerini uygulamalı olarak almasını, söz konusu bölümlerin eğitim ka-
litesinin arttırılarak tercih edilebilirliğinin arttırılmasını sağlamak.

b) Merkez tarafından yapılacak program dahilinde akademik ve idari personel ile öğ-
rencilere eğitim vererek bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlamak. 

c) Üniversiteden mezun olacak öğrenciler ile tüm akademik ve idari personelin Temel
Afet Bilgisi, Yangın ve Hafif Arama Kurtarma eğitimleri almasını sağlamak. 

ç) Öğrencilere ortak eğitimler ve tatbikatlar yoluyla afet alanlarında koordineli çalışma
yeteneği kazandırmak. 

d) Tokat ilinde bulunan kamu kurumları ve itfaiye teşkilatlarıyla yapılacak protokoller
kapsamında öğrencilerin mesleki hayatlarında muhtemel istihdam edilecekleri kurumların iş-
leyişini sahada tanımalarını ve kurumların kültürlerini öğrenmelerini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
a) Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü öğrencilerine eğitim alanlarında uygulamalı

eğitimler vermek.
b) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü öğrencilerine eğitim alanlarında uygulamalı

eğitimler vermek.
c) Üniversite öğrencilerinin Temel Afet Bilgisi, Yangın ve Hafif Arama Kurtarma eği-

timlerini alarak mezun olmalarını sağlamak.
ç)  Üniversite akademik ve idari personelinin Temel Afet Bilgisi, Yangın ve Hafif Arama

Kurtarma eğitimlerini alması ve afet bilincinin oluşturulmasını sağlamak.
d) Tokat ilindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara Temel Afet Bilgisi, Yangın

ve Hafif Arama Kurtarma eğitimleri vermek.
e) Tokat ilinde bulunan kamu kurumları ve itfaiye teşkilatlarıyla yapılacak iş birliği

kapsamında stratejik planlama, insan kaynakları yönetimi, stres yönetimi, liderlik, motivasyon
gibi yönetim ve organizasyon alanlarında eğitimler vermek. 

f) Tokat ilinde bulunan kamu kurumları ile itfaiye teşkilatlarıyla yapılacak iş birliği
kapsamında Acil Yardım ve Afet Yönetimi ve Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü öğrenci-
lerine teknik ve uygulamalı eğitimler vermek.

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum gibi
bilimsel toplantılar düzenlemek, düzenlenmesine katkı ve destek vermek, düzenlenen bu tür
faaliyetlere katılmak.
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ğ) Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde çalışarak
ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen ve hibelendirilen bilimsel
araştırma ve uygulama projeleri ve sosyal sorumluluk projeleri üretmek ve hayata geçirmek.

h) Afet ve kazalara yönelik riskler ve bu risklerden korunma konularında farkındalık,
bilgilenme ve bilinçlenmeyi sağlayacak halk eğitimleri düzenlemek, bu konuda gerektiğinde
ilgili Üniversite birimleri, öğrenci toplulukları ve diğer kamu kurumları ve özel kuruluşlarla
ortak çalışmalar yapmak.

ı) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.
i) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından

üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir ve aynı usulle gö-
revden alınabilir. Müdürün görevinin başında altı aydan fazla bulunamaması durumunda, yeni
bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok
iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yar-
dımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı
zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır.

(3) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden
Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek.
ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak.
d) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
e) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve

her yılın Aralık ayında Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.
f) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim

ve araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sun-
mak.

g) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini, ilgili bi-
rimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve per-
sonelin görevlerini sorumlulukları çerçevesinde etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve
bu Yönetmeliğe göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek.

h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin öğre-

tim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere
toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi
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biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan
süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanı-
dır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla top-
lanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) 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.

c) Merkezin faaliyet konularında iş birliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için
gerekli düzenlemeleri yapmak.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak
ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke,
esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

e) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki talepleri değer-
lendirip karara bağlamak.

f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağ-
lamak.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversiteye bağlı birimlerden veya dışarıdan Mer-

kezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların temsilcileri ara-
sından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ve Müdürden oluşur. Müdür, Danışma Ku-
rulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler
yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile top-
lanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin yıllık faaliyet raporu, çalışma programı,
eğitim faaliyetleri ve bir sonraki yıla ait çalışma programı ile ilgili Yönetim Kuruluna görüş
bildirmek ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının 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) Kariyer danışmanı: Merkezde görevlendirilen kariyer danışmanı olarak Tokat Gazi-

osmanpaşa Üniversitesi akademik personelleri arasından görevlendirilen kişileri,
b) Merkez: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin öğrenci ve mezunları ile çalışanların mesleki ve bireysel gelişimlerine

destek olmak.
b) Üniversitenin saygınlığını ve tercih edilirliğini artırmak, iş yaşamından gelen ulusal

ve uluslararası talepler doğrultusunda arz ve talebi bir araya getirerek öğrenci ve mezunların
istihdam edilme imkânlarını artırmak.

c) Öğrencilerin Üniversitede öğrenimlerine başladıkları ilk yıldan itibaren kariyer bi-
lincini geliştirmek, öğrenci ve mezunların ilgi ve becerilerini geliştirme ve kariyer planları yap-
ma konusunda onlara rehberlik etmek.

ç) Üniversitenin ve Ülkemizin insan kaynakları potansiyelinin ve performansının ge-
liştirilmesi için eğitim ve etkinlikler düzenleyerek sürdürülebilir bir kariyer sürecinin temelini
oluşturmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bireysel kariyer planlama, iş arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konu-

sunda gerekli yetkinliklerin kazanımına yönelik her türlü ulusal ve uluslararası eğitim, kurs,
seminer, ilgili mevzuatı çerçevesinde sertifika programı, kongre, sempozyum, çalıştay gibi et-
kinleri düzenlemek.
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b) Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı
ihtiyacının Üniversite öğrenci veya mezunları tarafından karşılanmasını sağlamak amacıyla
ulusal/uluslararası tanıtım günleri, kariyer günleri, kariyer fuarı gibi etkinlikler düzenleyerek
aynı amaçla düzenlenen etkinliklere öğrenci ve mezun katılımını teşvik etmek.

c) Yapılan eğitim ve etkinliklere katılanlara ve/veya başarılı olanlara ilgili mevzuatı
çerçevesinde katılım belgesi, başarı belgesi, uzmanlık sertifikası ve benzeri belgeler vermek.

ç) Eğitim ve etkinliklerle ilgili konularda bültenler yayımlayarak öğrencileri, mezunları,
ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşları bilgilendirmek.

d) İstihdam ihtiyacı olan ulusal/uluslararası kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları
ile öğrenci/mezunlar arasında iletişim sağlamak. 

e) Mezun koordinasyonunu sağlamak.
f) Merkezin amacına uygun basılı ve/veya dijital yayımlar yapmak.
g) Merkezin faaliyet alanlarına uygun projeler geliştirerek projelerin ilgili mevzuatına

göre satış işlemlerini yapmak.
ğ) Rektörlük tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak

ve çıkabilecek sorunları çözmek.
c) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimleri ve komisyonlar oluşturulmasını Rektöre

önermek, bu birimlerin ve komisyonların faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek.
ç) Her dönem sonunda faaliyet raporu hazırlamak, Yönetim Kurulunun uygun görüşünü

aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
d) Üniversite içinde veya dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve

koordinasyonu sağlamak.
e) Merkezce yapılacak etkinlik ve faaliyetlerin duyurulmasını sağlamak.
f) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygula-

mak.
g) Rektör tarafından onaylanan Merkez bütçesini ve çalışma programını uygulamak.
ğ) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Müdür yardımcısı ve görevleri
MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi üzerine, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak

üzere Üniversitenin kadrolu akademik personelleri arasından iki öğretim elemanı Rektör tara-
fından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Süresi dolan müdür yardımcısı tekrar
görevlendirilebilir. Müdürün görevi bitince müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdü-
rün katılamadığı toplantılara görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlık eder ve gerektiğinde
Müdüre altı aya kadar vekâlet edebilir. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlen-
dirilir.
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Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite öğretim

elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen
dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar Yönetim Ku-
rulu üyesi olarak görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan
süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı usulle görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az üç kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Mü-
dürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar oy çok-
luğu ile alınır. Toplantıda oyların eşit çıkması durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde ço-
ğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Merkezin çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşmek.
c) Merkez tarafından planlanan ulusal/uluslararası faaliyet ve proje tekliflerini değer-

lendirip önerilerde bulunmak.
ç) Bilgilendirici ulusal/uluslararası seminer, panel ve konferans düzenlenmesi konu-

sunda çalışmalar yapmak.
d) Eğitim ve etkinlikler sonrası ilgili mevzuatı çerçevesinde verilecek katılım belgesi,

sertifika ve benzeri belgelerin düzenlenip verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kariyer danışmanları
MADDE 13 – (1) Kariyer danışmanları, Üniversitenin akademik birimlerinden kariyer

planlama ve geliştirme konusunda ve/veya Üniversite sanayi iş birliği konusunda uzman kişiler
arasından Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

Kariyer danışmanlarının görevleri
MADDE 14 – (1) Kariyer danışmanlarının görevleri şunlardır: 
a) Öğrencilerin, mezunların ve çalışanların mesleki ve bireysel gelişimlerine destek

vermek.
b) Öğrencilere ve mezunlara yönelik eğitim ve etkinlikler düzenlemek.
c) Öğrencilere ve mezunlara kariyer danışmanlığı ve koçluğu yapmak.
ç) Öğrencilerin ve mezunların iş hayatına hazırlanmasını sağlamak.
d) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır. 

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 22/4/2019 tarihli ve 30753 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tokat

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) Yönetme-
liği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Çorlu 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4844 

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

 
 4873 
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Erdemli 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4880 

—— • —— 
Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4919 
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Karaman 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4824 

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

 
 4920 
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Amasra Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4942 

—— • —— 
Büyükçekmece 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4932 
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Büyükçekmece 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4922 

—— • —— 
Büyükçekmece 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4923 

—— • —— 
Büyükçekmece 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4924 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1 ADET SANTRİFÜJ ALIMI VE KURULUMU İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

1 ADET SANTRİFÜJ ALIMI VE KURULUMU 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3-g 

istisna kapsamında kapalı zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2021/314425 

a) İdarenin Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 

  Bolvadin/AFYONKARAHİSAR 

b) İdarenin Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667 

c) İdarenin Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 

ç) İhalenin Konusu Malın Niteliği,  

    Türü ve Miktarı : 1 adet santrifüj alımı ve kurulumu 

d) İhalenin Konusu Malın Teslim Yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğü 

e) İhalenin Yapılacağı Yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

Bolvadin/AFYONKARAHİSAR 

f) İhalenin Tarihi ve Saati : 15/06/2021 Salı günü saat 14.30 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 200 TL bedel ile 

temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 

2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi 

dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere 

şartname kargo ile gönderilecektir. 

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve ihalede geçici 

teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme 

Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Ayrıca bu ihaleye e-ihale.tmo.gov.tr adresinden kayıt olunarak teklif verilecektir. 

Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 

sayılı KİK 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul 

ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

TMO 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi 

kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 4890/1-1 
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MEYDAN TAHMİL, TAHLİYE VE MALZEME TAŞINMASI 

HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2021/2022 Kampanya Dönemi Meydan Tahmil, Tahliye, Malzeme Taşınması hizmeti 

alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt no : 2021/305411 

1-İdarenin 

a) Adresi : Şeker Mah. Sivrihisar 2 Cad. No: 1/1 Tepebaşı-Eskişehir 

b) Telefon ve faks numarası : 0 222 230 27 39 - 0 222 230 27 38 

2-İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2021/2022 Kampanya Döneminde 

  (Yaklaşık 140 gün süreli) meydan tesislerinde yapılacak 

olan tahmil, tahliye, malzeme taşınması hizmeti (İşin 

detayları teknik şartnamede belirtilmiştir.) 

b) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent-Eskişehir Şeker Fabrikası 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent-Eskişehir Şeker Fabrikası Ofis Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 17.06.2021 Perşembe Günü, saat: 14.00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

b) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

d) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi. 

e) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için 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 ve ya Noter tarafından ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 

f) İhale konusu işin yapılması için gerekli araçlara ilişkin taşıma yetki belgelerinin aslı 

veya noter tasdikli suretleri ile sürücü ve operatörlere ilişkin psikoteknik ve SRC belgelerinin aslı 

veya noter tasdikli suretleri 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler: 
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4.2.1. İş Deneyim Belgeleri: 

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 

deneyimini gösteren belgelerin, 

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin 

verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı 

tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki 

fıkra kapsamında değerlendirilir. 

Teklif edilen bedelin % 30 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye 

ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

4.2.2. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: 

Aşağıda yazılı işlerin her biri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir. 

a) İş Makinesi ve Kamyonlarla yapılan her türlü tahmil tahliye ve nakliye işleri 

b) İş Makinesi kiralanması ile ilgili kiralama hizmetleri 

c) Her türlü hafriyat çalışmaları ve nakliyesi ile ilgili işler 

5-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

7-Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en 

düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

8-İhale dokümanı Kazım Taşkent-Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve 118,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9-Teklifler, 17.06.2021 Perşembe günü Saat 14:00’a kadar Kazım Taşkent-Eskişehir 

Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

10-Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 

saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11-İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 

çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

12-İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

13-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

14-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

15-Bu İhale (Ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Kanunlarına tabi değildir. 4749/1-1 
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ATIK YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR 
TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğünden: 
Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Atık Yağları; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca “Atık 

Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların Kontrolü Yönetmenliği” hükümlerine 
göre satışı yapılacaktır. Satış ihalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

Satış Kayıt Numarası : 2021/11 
1 - İdarenin 
a) Adresi : MALTEPE MAH. ORHANGAZI CAD. NO: 74   54100 

MERKEZ / SAKARYA 
b) Telefon ve faks numarası : 2642751030 - 2642753828 
c) Elektronik posta adresi : 5grupmd@teias.gov.tr 
2 - İhale konusu satış işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kategori Atık Güç Trafosu (İzolasyon) Yağı. 

SIRA 
NO 

MAMÜL MİKTARI BULUNDUĞU YER ATIK KODU 

1 
1. Kategori 
Atık Yağ 

(Yaklaşık) 
24.000 Kg 

Zonguldak 1 Trafo 
ZONGULDAK 

13.03.06 

2 
1. Kategori 
Atık Yağ 

(Yaklaşık) 
36.000 Kg 

Bölücek Trafo Merkezi 
ZONGULDAK 

13.03.06 

3 
1. Kategori 
Atık Yağ 

(Yaklaşık) 
9.000 Kg 

Çaycuma Trafo Merkezi 
ZONGULDAK 

13.03.06 

3 - Satış İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü-İhale Toplantı Salonu- 

MALTEPE MAH. ORHANGAZI CAD. NO: 74   54100 
MERKEZ / SAKARYA 

b) Tarihi ve saati : 23.06.2021 - 11:00 
4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

belgesi; 
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
c) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve teklif cetveli 
ç) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya 

geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Bölge Müdürlüğümüz hesabına (Türkiye 
Vakıflar Bankası Adapazarı Şubesi IBAN No: TR33 0001 5001 5800 7292 2934 78) yatırıldığını 
gösteren makbuzlar, 

d) Adres, telefon ve faks beyanı 
4.1. İstekliler, Şekli ve içeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile Atık Yağların 

Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu alıma uygun olarak 
düzenlenmiş İzin/Lisansına sahip olmaları gerekmektedir. Teklif ekinde aslı veya Noter onaylı 
sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti sunulması zorunludur. Satışa konu olan 
malzemelerle ilgili lisans belgelerinde atık kodlarını taşımayan ve/veya atık listesini sunmayan 
isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı 
b) Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı 
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c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı 
d) Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı 
Lisansların geçerlilik süreleri ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü 

olması zorunludur. 
5 - Satış, açık satış usulü sonucunda, en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye 

bırakılacaktır. Komisyon gerekli gördüğünde açık artırmaya gidebilir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı, TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü (Satınalma ve Ticaret Şefliği) MALTEPE 

MAH. ORHANGAZI CAD. NO: 74   54100 MERKEZ / SAKARYA adresinde görülebilir ve 
100,00 TL ücret karşılığında (Türkiye Vakıflar Bankası Adapazarı Şubesi IBAN No: TR33 0001 
5001 5800 7292 2934 78) satın alınabilir. İhale dokümanı posta yoluyla satılmayacaktır. 

8 - Teklif mektupları en geç 23.06.2021 Çarşamba günü saat 11:00’e kadar TEİAŞ          
5. Bölge Müdürlüğü Muhaberat Servisi- MALTEPE MAH. ORHANGAZI CAD. NO: 74   54100 
MERKEZ / SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teminat mektupları dışındaki teminatların Türkiye Vakıflar 
Bankası Adapazarı Şubesi IBAN No: TR33 0001 5001 5800 7292 2934 78 yatırılması ve 
makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. Geçici teminat mektubunun süresi 
23.08.2021 tarihinden önce olmayacak şekilde verilmelidir. 

 4849/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara 
öğretim elemanı alınacaktır. 

FAKÜLTE/ 
YÜKSEKOKUL 

BÖLÜMÜ/ 
PROGRAMI 

KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI 

NİTELİK 

Güzel Sanatlar ve 
Mimarlık Fakültesi 

Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları 

Doç. 1 
Doçentliğini Turizm İşletmeciliği 
ya da Halkla İlişkiler alanında 
almış olmak. 

Adayların; 
1. Özgeçmiş (YÖK Formatında) 
2. 2 Adet Fotoğraf 
3. Nüfus Cüzdan Sureti 
4. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma onaylı fotokopileri(Profesör ve Doçent 

adaylar için Doçentlik Belgesi) ile yurtdışından alınmış Diploma, unvan var ise denklik 
belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve 
yayınlarından oluşan başvuru dosyalarını Rektörlüğe ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
(07.06.2021.21.06.2021) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (4 takım, 1 adet Hard Copy-3 adet 
CD/USB olacak şekilde) 

5. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa) 
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 21.06.2021) 
İlanlar ile ilgili tüm bilgiler, başvuru koşulları ve başvuru belgesi Üniversitemizin 

http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır. 
 4937/1-1 
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Yargıtay Başkanlığından: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen sözleşmeli 
pozisyonlara, 2020 yılı KPSS puanları esas alınarak, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve 
sözlü veya sözlü sınav sonucuna göre personel alınacaktır. 

I-POZİSYONLAR 
S/N SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR YILI/KPSS PUANI MEZUNİYET DURUMU SAYI 

1 Zabıt Katibi 

2020 KPSSP3 Lisans mezunu olmak 20 
2020 KPSSP93 Önlisans mezunu olmak 60 
2020 KPSSP94 Ortaöğretim mezunu olmak 20 

Toplam 100 

2 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
(Silahlı) 

2020 KPSSP3 Lisans mezunu olmak 7 
2020 KPSSP93 Önlisans mezunu olmak 15 
2020 KPSSP94 Ortaöğretim mezunu olmak 10 

Toplam 32 

3 Çözümleyici 
2020 KPSSP3 Lisans mezunu olmak 13 

Toplam 13 

4 Programcı 
2020 KPSSP3 Lisans mezunu olmak 7 

Toplam 7 

5 

Teknisyen (Asansör) 2020 KPSSP94 Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim 
görmüş olmak 4 

Teknisyen (Elektrik) (yüksek gerilim) 2020 KPSSP94 Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim 
görmüş olmak 3 

Teknisyen (Elektrik)(alçak gerilim) 2020 KPSSP94 Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim 
görmüş olmak 6 

Teknisyen (Endüstriyel Otomasyon) 2020 KPSSP94 Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim 
görmüş olmak 4 

Teknisyen (Görüntü ve Seslendirme) 2020 KPSSP94 Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim 
görmüş olmak 4 

Teknisyen (Makine) 2020 KPSSP94 Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim 
görmüş olmak 4 

Teknisyen (Mobilya) 2020 KPSSP94 Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim 
görmüş olmak 4 

Teknisyen(Metal İşleri /Kaynakçılık ) 2020 KPSSP94 Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim 
görmüş olmak 5 

Teknisyen (Sıhhi Tesisat) 2020 KPSSP94 Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim 
görmüş olmak 2 

Teknisyen (Soğutma ve İklimlendir.) 2020 KPSSP94 Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim 
görmüş olmak 3 

Teknisyen(İnşaat)(Yüzey Kapl. 
Boya) 2020 KPSSP94 Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim 

görmüş olmak 4 

 Toplam 43 

6 

Tekniker (Makine) 2020 KPSSP93 Alanıyla ilgili ön lisans düzeyinde mesleki teknik öğrenim 
görmüş olmak 2 

Tekniker (Elektrik) 2020 KPSSP93 Alanıyla ilgili ön lisans düzeyinde mesleki teknik öğrenim 
görmüş olmak 2 

Tekniker (İnşaat) 2020 KPSSP93 Alanıyla ilgili ön lisans düzeyinde mesleki teknik öğrenim 
görmüş olmak 1 

Tekniker (Haberleşme) 2020 KPSSP93 Alanıyla ilgili ön lisans düzeyinde mesleki teknik öğrenim 
görmüş olmak 4 

Tekniker (Bilgisayar ve Elektronik) 2020 KPSSP93 Alanıyla ilgili ön lisans düzeyinde mesleki teknik öğrenim 
görmüş olmak 7 

 Toplam 16 

7 Kameraman 
2020 KPSSP93 Alanıyla ilgili önlisans düzeyinde mesleki teknik öğrenim 

görmüş olmak 1 

Toplam 1 
Genel Toplam 212 
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II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 
a) Adaylar başvurularını 07.06.2021 – 11.06.2021 tarihleri arasında saat 17.00’a kadar 

(https://www.turkiye.gov.tr/yargitay -is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine 
üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla 
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

b) Adayların istenilen belgeleri sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru 
işlemini tamamlaması gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden 
adaylar sorumludur. 

c) Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından 
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” 
ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye 
alınmayacaktır. 

III- BAŞVURU ŞARTLARI  
A- GENEL ŞARTLAR 
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak, 
b) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
d) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 
e) Zabıt Katibi, Çözümleyici, Programcı, Teknisyen, Tekniker, Kameraman 

pozisyonlarına başvuracak adayların başvurunun son günü olan 11.06.2021 tarihi itibariyle 35 
yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 11.06.1986 ve sonrası olanlar müracaat edebilir.) 

f) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylarınbaşvurunun son günü 
olan 11.06.2021 tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 11.06.1991 ve sonrası 
olanlar müracaat edebilir.) 

g) 2020 yılı KPSS(B grubu) sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için KPSSP3 
puan türünden, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden, ortaöğretim mezunları için 
KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak. Zabıt katibi ve koruma ve güvenlik görevlisi 
pozisyonu için en az 70 puan almış olma şartı aranacaktır. 

h) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, 
i) Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B 

maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi 
esaslarına aykırı hareket etme sebebiyle herhangi bir Kurumca sözleşmesi feshedilmemiş olmak, 

j) Sözleşme dönemi içerisinde 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 
ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmiş olanlar, fesih tarihinden itibaren bir 
yıldan önce tekrar sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilemezler. 

B- ÖZEL ŞARTLAR 
1- Zabıt katibi pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranacak özel şartlar 
a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek 

yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise 
veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak.(Bu maddede sayılan 
öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) 

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da 
bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî 
Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu 
verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (eğitimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli 
bilgisayar/daktilo dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylardan bilgisayar/daktilo 
sertifikası istenmeyecektir.) 
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c) Başvurusu kabul edilen adayların tamamı, bilgisayar uygulama sınavına çağrılacaktır. 
d) Uygulama sınavının tarihi, saati ve yeri Başkanlığımız internet adresinden 

duyurulacaktır. 
e) Uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla 

kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan, üç 
dakikada en az doksan kelime yazma şartı aranacaktır. 

f) Doğru kelime sayısının hesabında; verilen metne sadık kalıp kalınmadığı, yanlış yazılan 
kelime sayısı ile yazı içerisinde kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün 
bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. (Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının 
toplam yazılan kelime sayısına oranının % 40 tan fazla olması halinde yazılan metnin anlam 
bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir.) 

g) KPSS sınavından alınan puanın % 50’si ile bilgisayar uygulama sınavında yazılan en 
fazla kelime sayısı 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime karşılığı oluşan katsayı puanı ile 
yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın % 50 sinin toplamı esas alınarak; 
en yüksek puandan başlanılarak, her öğrenim düzeyi için ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı 
aday sözlü sınavına çağrılacak olup, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması 
halinde, bu kişilerin tamamı sözlü sınava çağrılacaktır. 

h) Uygulama sınavı sonuçları ile sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri 
Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. 

Sözlü sınav konuları 
1. Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 30, 
2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 15, 
3. Genel kültür 15, 
4. Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, 
5. Özgüveni, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu 20 puan olmak üzere; toplam 

100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. 
6. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı 

kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır. 
Nihai başarı listesi ve sınav sonuçlarının duyurulması 
1. Adayların aldıkları KPSS puanının % 35’i ve uygulama sınav puanının % 35’i ile sözlü 

sınav puanının % 30’u esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucunda, nihai başarı listesi 
belirlenecektir. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda belirtilen kadro 
sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. Asıl aday kadar yedek aday belirlenebilecektir. 

2. Sınav sonuçları ve kadrolara atanmaya hak kazananlar Başkanlığımız internet sitesinde 
ilân edilecektir 

2- Koruma ve güvenlik görevlisi (silahlı) pozisyonunda istihdam edilebilmek için 
aranacak özel şartlar 

a) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak, 
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik 

kartına (silahlı ibareli) sahip olmak, 
d) 1 yıl mesleki tecrübesi olmak, 
e) Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak, 
f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel 

özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, 
kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak, 
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g) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten 
fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten 
fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.) 

Koruma ve güvenlik görevlisi başvuru sonuçlarının ilanı 
1. Başvuruların incelenmesi sonrasında, sınava katılma şartlarını sağlayan adaylar KPSS 

puanlarına göre sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, ilan edilen 
pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son 
sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.) 

2. Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Başkanlığımız internet sitesinde 
ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. 

3. Sözlü sınava katılan adayların boy ve kilo ölçümü yapılacaktır. (Boy ve kilo şartını 
sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu sebeple boy ve kilo şartını sağlamayan 
adayların başvuru yapmaması önem arz etmektedir.) 

Sözlü sınav konuları 
1. Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 30, 
2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 15, 
3. Genel kültür 15, 
4. Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, 
5. Özgüveni, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu 20 puan olmak üzere; toplam 

100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. 
6. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı 

kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır. 
Nihai başarı listesi ve sınav sonuçlarının duyurulması 
1. Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik 

ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda 
belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. Asıl aday kadar yedek aday 
belirlenebilecektir. 

2. Sınav sonuçları ve kadrolara atanmaya hak kazananlar Başkanlığımız internet sitesinde 
ilân edilecektir. 

3. Ataması yapılacak adaylardanilanın özel şartlar bölümünde belirtilen niteliklerin yanı 
sıra aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet 
hastanelerinden alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu istenecektir. 

a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve 
uyuşturucu bağımlılığı olmamak, 

b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik 
rahatsızlığı olmamak, 

c) Göz: Görme engeli, gece körlüğü veya renk körlüğü olmamak, 
d) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek 

işitme kaybı olmamak. 
3- Çözümleyici pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranacak özel şartlar 
a) En az dört yıllık bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik, 

matematik, haberleşme mühendislikleri ile fakültelerin matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, 
bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim 
sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, matematik-
bilgisayar, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili 
makamlarca kabul edilen yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olmak, 
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b) Java programlama dili ile diğer programlama dillerinden bir adedi güncel olmak üzere 
en az 2(iki) programlama dilini bildiğini belgelemek, 

c) Kamu kurum/kuruluşlarında veya özel sektörde en az 1 (bir) yıl BİM'de programcı 
olarak çalışmış olmak. 

d) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, çözümleyici, sistem programcısı ve programcı 
olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi 
sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK'na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri 
esas alınır. 

e) İngilizce dilinde, Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış 
olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslar arası geçerliliği 
bulunan başka bir belgeye sahip olmak 

f) Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden 
sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir. (Yabancı dil sınav 
sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin bu ilanın son başvuru 
tarihi itibariyle geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas 
alınacaktır. 

4- Programcı pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranacak özel şartlar 
a) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden lisans 

düzeyinde mezun olmak, 
b) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, bilişim personeli (Programcı) olarak 657 sayılı 

Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli 
statüdeki hizmetler ile SSK'na tabi özel kesimde bilişim personeli (Programcı) olarak geçtiği 
belgelenen hizmet süreleri esas alınır. 

c) İngilizce dilinde, Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış 
olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslar arası geçerliliği 
bulunan başka bir belgeye sahip olmak, 

d) Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden 
sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir. (Yabancı dil sınav 
sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin bu ilanın son başvuru 
tarihi itibariyle geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas 
alınacaktır.) 

Çözümleyici ve programcı başvuru sonuçlarının ilanı 
1. Başvuruların incelenmesi sonrasında, sınava katılma şartlarını sağlayan adaylar KPSS 

puanlarına göre sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, ilan edilen 
pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son 
sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.) 

2. Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Başkanlığımız internet sitesinde 
ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. 

Sözlü sınav, değerlendirme, sözlü sınav sonuçlarının ilanı 
1. Sözlü sınav, mesleki bilgiyi/uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır. 
2. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 

puan almaları gerekmektedir. 
3. Başarılı aday bulunması durumunda, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve aynı 

sayıda yedek belirlenecektir. 
4. Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. 
5. En yüksekten başlamak üzere ilan edilen pozisyon kadar atama yapılacaktır. 
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6. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı 
yüksek olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle 
yerleştirilecektir. 

5- Teknisyen pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranacak özel şartlar; 
a) Asansör teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler, 

Anadolu Teknik Liseleri ve Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanının Elektromekanik Taşıyıcılar 
Bakım Onarım /Asansör Sistemleri dallarından mezun olmak, 

b) Elektrik teknisyeni (yüksek gerilim) için; Endüstri Meslek Liseleri, Teknik Liseler, 
Anadolu Teknik Liseleri ve Anadolu Meslek Liselerinin; Elektrik Bölümünden mezun olmak 
veya Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının Yüksek Gerilim Sistemleri dalından mezun olmak, 

c) Elektrik teknisyeni (alçak gerilim) için; Endüstri Meslek Liseleri, Teknik Liseler, 
Anadolu Teknik Liseleri ve Anadolu Meslek Liselerinin; Elektrik Bölümünden mezun olmak 
veya Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüğü dalından 
mezun olmak, 

d) Endüstriyel Otomasyon teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, 
Teknik Liseler, Anadolu Teknik Liseleri ve Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanının Endüstriyel 
Bakım Onarım dalından mezun olmak, 

e) Görüntü ve Seslendirme teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, 
Teknik Liseler, Anadolu Teknik Liselerinin Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanının Görüntü ve 
Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri dallarından mezun olmak, 

f) Makine teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri,Teknik Liseler, 
Anadolu Teknik Liselerinin Makine Teknolojisi Alanının Makine Bakım ve Onarım dalından 
mezun olmak. 

g) Mobilya teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve 
Anadolu Teknik Liselerinin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanının İç Mekan ve Mobilya 
Teknolojisi ve Ahşap Doğrama Teknolojisi dallarından mezun olmak. 

h) Metal İşleriteknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler 
ve Anadolu Teknik Liselerinin Metal Teknolojisi Alanının Metal Doğrama, Kaynakçılık 
dallarından mezun olmak. 

i) Sıhhi Tesisat teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler 
ve Anadolu Teknik Liselerinin Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının 
Yapı Tesisat Sistemleri dalından mezun olmak, 

j) Soğutma ve İklimlendirme teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, 
Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve 
İklimlendirme Alanının Soğutma Sistemleri ve İklimlendirme Sistemleri dallarından mezun 
olmak, 

k) İnşaat teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve 
Anadolu Teknik Liselerinin Meslek Liselerinin İnşaat Teknolojisi Alanının Duvar ve Zemin 
Kaplamaları, Boya, Yapı Yüzey Kaplama, Restorasyon, Yapı İç Mekan Dekorasyonu dallarından 
mezun olmak, 

Teknisyen başvuru sonuçlarının ilanı/ uygulama sınavı 
1. Başvuruların incelenmesi sonrasında, sınava katılma şartlarını sağlayan adaylar KPSS 

puanlarına göre sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, ilan edilen 
pozisyon sayısının 10 katı aday uygulama sınavına çağrılacaktır. (Eşit puan almış olmaları 
nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava 
çağrılacaktır.) Uygulama sınavına katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Başkanlığımız 
internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. 
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2. Uygulama sınavı, meslek ile ilgili teknik ve pratik bilgiyi ölçer nitelikte yapılacaktır. 

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. Uygulama sınavında 50 ve üzeri puan alan 

adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınavına katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri 

Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. 

Sözlü sınav konuları 

1. Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 30, 

2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 15, 

3. Genel kültür 15, 

4. Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, 

5. Özgüveni, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu 20 puan olmak üzere; toplam 

100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. 

6. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı 

kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır. 

Nihai başarı listesi ve sınav sonuçlarının duyurulması 

1. Nihai başarı listesi; Adayların aldığı KPSS puanının % 30’u, uygulama sınavı puanının 

%35’i, sözlü sınavı puanının % 35‘i esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucu nihai başarı 

puanına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda 

belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. Asıl aday kadar yedek aday 

belirlenebilecektir. 

2. Sınav sonuçları ve kadrolara atanmaya hak kazananlar Başkanlığımız internet sitesinde 

ilân edilecektir. 

6- Tekniker pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranacak özel şartlar 

a) Makine teknikeri için; Meslek yüksekokullarının Makine ön lisans programından 

mezun olmak, 2 yıl mesleki tecrübesi olmak, 

b) Elektrik teknikeri için; Meslek yüksekokullarının Elektrik, Elektronik Teknolojisi ön 

lisans programlarının birinden mezun olmak, 2 yıl mesleki tecrübesi olmak, 

c) İnşaat teknikeri için; Meslek yüksekokullarının İnşaat ve İnşaat Teknolojisi ön lisans 

programından mezun olmak, 2 yıl mesleki tecrübesi olmak, 

d) Haberleşme teknikeri için; Meslek yüksekokullarının Elektronik Haberleşme, 

Telekomünikasyon, Haberleşme, Elektronik, Haberleşme Teknolojisi ön lisans programlarının 

birinden mezun olmak, 1 yıl mesleki tecrübesi olmak, 

e) Bilgisayar ve elektronik teknikeri için; Meslek yüksekokullarının Bilgisayar 

programcılığı / Bilgisayar Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik teknolojisi, 

Endüstriyel Elektronik ön lisans programlarının birinden mezun olmak, 1 yıl mesleki tecrübesi 

olmak, 

Tekniker başvuru sonuçlarının ilanı 

1. Başvuruların incelenmesi sonrasında, sınava katılma şartlarını sağlayan adaylar KPSS 

puanlarına göre sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, ilan edilen 

pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son 

sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.) 

2. Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Başkanlığımız internet sitesinde 

ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. 
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Sözlü sınav konuları 
1. Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 30, 

2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 15, 
3. Genel kültür 15, 

4. Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, 
5. Özgüveni, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu 20 puan olmak üzere; toplam 

100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. 
6. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı 

kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır. 
Nihai başarı listesi ve sınav sonuçlarının duyurulması 

1. Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik 
ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda 

belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. Asıl aday kadar yedek aday 
belirlenebilecektir. 

2. Sınav sonuçları ve kadrolara atanmaya hak kazananlar Başkanlığımız internet sitesinde 
ilân edilecektir. 

7- Kameraman pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranacak özel şartlar; 
a. Yükseköğretim kurumlarının fotoğrafçılık ve kameramanlık ön lisans programından 

mezun olmak, 
b. Video düzenleme programlarından en az bir tanesini kullanabilmek, 

c. Photoshop programlarından en az bir tanesini kullanabilmek, 
d. Temel düzeyde Ofis programlarını kullanabilmek, 

Kameraman başvuru sonuçlarının ilanı 
1. Başvuruların incelenmesi sonrasında, sınava katılma şartlarını sağlayan adaylar KPSS 

puanlarına göre sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, ilan edilen 
pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son 

sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.) 
2. Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Başkanlığımız internet sitesinde 

ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. 
Sözlü sınav konuları 

1. Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 30, 
2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 15, 

3. Genel kültür 15, 
4. Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, 

5. Özgüveni, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu 20 puan olmak üzere; toplam 
100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. 

6. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı 
kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır. 

Nihai başarı listesi ve sınav sonuçlarının duyurulması 
1. Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik 

ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda 
belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. Asıl aday kadar yedek aday 

belirlenebilecektir. 
2. Sınav sonuçları ve kadrolara atanmaya hak kazananlar Başkanlığımız internet sitesinde 

ilân edilecektir. 
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IV- TÜM POZİSYONLAR İÇİN BELİRLENEN ORTAK HUSUSLAR 

a) Adaylar yalnızca bir pozisyona başvurabilecektir. 

b) Mesleki tecrübenin belgelenmesi gerekmekte olup, mesleki tecrübenin belirlenmesinde 

başvurulan mesleki alanda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet 

süreleri dikkate alınır. 

c) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv 

Araştırması formunu doldurmaları ve ayrıca duyurulacak bir tarihte de Başkanlığımıza elden veya 

posta yoluyla ulaştırmaları istenecektir. 

d) Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 

puan almaları gerekmektedir. 

e) Ataması yapılacak adayların, yapılacak tebligattan itibaren en geç 10 (on) iş günü 

içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri 

teslim etmek üzere müracaatta bulunmaları gerekmektedir. 

f) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde 

Başkanlığımıza müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe 

başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle on beş gün içerisinde belgeyle ispat edilebilen 

kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. 

g) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek 

adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

h) İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge 

verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini 

taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecektir. Ayrıca, 

gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır. 

V-ÜCRET 

S.N. 
Sözleşmeli 

pozisyonlar 
Öğrenim durumu Mesleki tecrübesi

Yabancı dil 

düzeyi 
(01.01.2021)

1 Zabıt Katibi 
Ön lisans ve lisans 5 yıldan az  3.724,65 

Lise ve dengi 5 yıldan az  3.653,42 

2 
Koruma ve Güvenlik 

Görevlisi 
Lise ve dengi, ön lisans, 

lisans 
5 yıldan az  4.170,84 

3 Çözümleyici Lisans 5 yıldan az 
A-B 6.428,54 

C 6.178,06 
D 6.038,76 

4 Programcı Lisans 5 yıldan az 
A-B 5.955,13 

C 5.753,03 
D 5.722,02 

5 Teknisyen Lise ve dengi 5 yıldan az  3.913,86 
6 Tekniker Ön lisans 5 yıldan az  4.705,84 
7 Kameraman Ön lisans 0-1 yıl  3.486,80 

NOT:Yukarıda belirtilen ücretler, 01.01.2021 -30.06.2021 tarihleri arasında geçerli olan 

brüt ücretler olup, bu rakamlara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dahil edildikten ve yasal 

kesintiler yapıldıktan sonra net ücretler belirlenmektedir. 

İLETİŞİM: Tel: 0 312 416 00 87- 0 312 416 02 81 4831/1-1 
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Yargıtay Başkanlığından: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Yargıtay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarihli 

ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 

Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve 

Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca, 2019 veya 2020 yılı Kamu Personeli 

Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz 

etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği 

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30'unun toplamı esas alınarak (YDS veya 

dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak 

sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı 

aday arasından, (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması 

halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) Başkanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav 

başarı sırasına göre 2 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 

I. Başvuru Şartları 

A- Genel Şartlar 

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak, 

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 

mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 

mezun olmak, 

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK'de belirtilen 

sürelerde 2 kat için en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin 

belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 

üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli 

statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi 

statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.) 

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 
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f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, 

yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak, 

g) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, 

B- Özel Şartlar (Nitelikler): 

Sistem Uzmanı (2 Kişi - 2 Kat) 

a. En az 1.000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft, UNIX, AIX veya Linux (Red Hat ya da 

Ubuntu Linux) işletim sistemlerinin sistem yöneticisi (admin) olarak toplamda veya herhangi 

birisi için en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek, 

b. Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübe 

sahibi olmak, Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 

c. Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25 

ve üzeri) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini 

gerçekleştirmiş olmalıdır. 

d. Linux Web Server ve uygulama sunucuları kurulum ve yönetimi konusunda deneyim 

sahibi olmak, (Nginx, Apache, vb) 

e. Sunucu sanallaştırma (Microsoft Hyper-V, VMware, OpenStack vb.) konusunda 

kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak, 

f. Veri depolama, sunucu RAID disk yapısı, SAN, NAS cihazları konusunda deneyimli 

olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek, 

g. Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem 

giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

h. Failovercluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 

i. Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 

j. VB, WMI, Powershell veya Bash, Perl, Python Scripting konusunda bilgi sahibi olmak, 

k. İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemlerinden (MySQL, T-SQL, PostgreSQL vb.) en az 

birisini iyi derecede bilmek, 

l. Sistem Yönetimi kapsamındaki tüm işlemlerde, sorun çözümleme ve giderme 

(Troubleshooting) konusunda tecrübe sahibi olmak, 

m. Güncel fiziksel sunucu donanımlarının konfigürasyonları ve yönetimi konusunda bilgi 

ve tecrübe sahibi olmak, 

n. Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewall 

donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak, 

o. Tercihen Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA), Red Hat CertifiedSystem 

Administrator (RHCSA), Red Hat CertifiedEngineer (RHCE) sertifikalarından birine sahip 

olmak, 
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II- Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi: 

a) Adaylar başvurularını 21.06.2021 – 25.06.2021 tarihleri arasında saat 17.00’a kadar 

(https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine 

üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla 

yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

b) Adayların istenilen belgeleri sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru 

işlemini tamamlaması gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden 

adaylar sorumludur. 

c) Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından 

başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” 

ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye 

alınmayacaktır. 

III- İstenilen Belgeler 

a) Ek’te yer alan başvuru formu (fotoğraflı), 

b) Özgeçmiş ( Detaylı), 

c) Mesleki tecrübeyi gösterir belge, (mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti 

sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır), 

d) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen, güncel programlama dillerinden en az ikisini 

bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika vb. belgeler), 

IV- Başvuruların Değerlendirilmesi, Sözlü Sınava Çağırılacak Adayların Duyurulması 

a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan 2019 

veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puanının %70’i ile geçerli 

yabancı dil puanının yüzde 30' unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek 

puandan başlanarak 10 katı aday, sözlü sınava çağırılacaktır. 

b) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.yargitay.gov.tr adresinde ilan 

edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

V- Sözlü Sınav Yeri, Tarihi ve Değerlendirme 

a) Sözlü sınav yeri ve zamanı www.yargitay.gov.tr adresinde ayrıca duyurulacaktır. 

b) Sözlü sınavı, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan 

alanlar başarılı sayılacaktır. İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek belirlenecektir. 

VI- Sınavın Şekli ve Konuları: 

a) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır. 

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik 

belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi 

halde adaylar sınava alınmayacaklardır. 
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c) Sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda 

belirtilen tüm konulardır. 

VII- Sonuçların İlanı ve Atama 

a) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv 

Araştırması formunu doldurmaları ve ayrıca duyurulacak bir tarihte de Başkanlığımıza elden veya 

posta yoluyla ulaştırmaları istenilecektir. 

b) Ataması yapılacak adayların, yapılacak tebligattan itibaren en geç 10 (on) iş günü 

içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri 

teslim etmek üzere müracaatta bulunmaları gerekmektedir. 

c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde 

Başkanlığımıza müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe 

başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle on beş gün içinde belgeyle ispat edilebilen 

kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. 

d) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek 

adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

e) İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge 

verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini 

taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecektir. Ayrıca, 

gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır. 

VIII- Ücret 

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü 

maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü 

maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanı olan Ocak-Temmuz 2021 tarihleri arası belirlenen 

brüt ücret 8.089,31 TL'nin aşağıda belirtilen cetvelde belirlenen katı ile çarpımı sonucu bulunacak 

tutar olacaktır. 

Pozisyon Sayı 
Aylık Brüt Sözleşme Ücreti 

Katsayı Tavanı 

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti 

Tavanı 

Sistem Uzmanı (2 kişi) 2 katına kadar 16.178,41 TL. 

Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

Kamuoyuna duyurulur. 

IX - İletişim Bilgileri 

Yargıtay Başkanlığı Santral : 0 312 416 10 00 

Bilgi : 0 312 416 00 87 

 : 0 312 416 02 81 
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Yargıtay Başkanlığından: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Başkanlığımız hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D 
maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında 
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden, 
Başkanlığımızca yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 279 sürekli işçi alınacaktır. 

Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır. 
Şartları uyan adaylar, başvurularını 07.06.2021 - 11.06.2021 tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl 
Müdürlüğüne - Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi 
üzerinden İş Arayan" linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru 
yapabileceklerdir. 

I-BAŞVURU ŞARTLARI  
A) Genel Şartlar: 
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

2. Kamu haklarından mahrum olmamak, 
3. Sınavın son başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak, 
4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin 

işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat 
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya 
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç 
edilmemiş olmak, 

6. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak, (yapılmış, tecilli veya muaf olmak) 
7. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi 

itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak, 
8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor 

olmak, 
9. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak, 
10. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 

birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak, 
B) Özel şartlar: 

Unvan Sayı Mezun olunan Okul / Bölüm / Program Nitelik Süre Durum Görev yeri 

Aşçı Uzmanlık 

Alanı: Hamur, 

Pasta, Tatlı 

ustası 

2 

1-En az ortaöğretim veya dengi okul 

düzeyinde mesleki teknik öğrenim görmüş 

olmak,  

2-En az lise veya dengi okul mezunu olup, 

Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile diğer 

resmî kurum veya kuruluşlarca 

düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim 

Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği 

kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık 

belgesi veya MYK aşçılık belgesi veya 

Pastacı/Tatlıcı belgesi olmak, 

1-Görevini yapmaya engel 

olacak sağlık sorunu 

bulunmamak,  

2-Sınav başvurusunun son 

günü itibariyle 35 yaşını 

bitirmemiş olmak.  

3-Mesleği ile ilgili en az 2 yıl 

deneyimi olmak, 

Belirsiz 

Süreli 

(daimi) 

Normal 
Yargıtay 

Başkanlığı 
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Aşçı Uzmanlık 

Alanı: Dönerci, 

Kebapçı, 

Pideci ustası 

2 

1-En az ortaöğretim veya dengi okul 

düzeyinde mesleki teknik öğrenim görmüş 

olmak,  

2- En az lise veya dengi okul mezunu 

olup, Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile 

diğer resmî kurum veya kuruluşlarca 

düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim 

Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği 

kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık 

belgesi veya MYK aşçılık belgesi veya 

Dönerci, Kebapçı, Pideci belgesi olmak, 

1-Görevini yapmaya engel 

olacak sağlık sorunu 

bulunmamak,  

2-Sınav başvurusunun son 

günü itibariyle 35 yaşını 

bitirmemiş olmak.  

3-Mesleği ile ilgili en az 2 yıl 

deneyimi olmak, 

Belirsiz 

süreli 

(daimi) 

Normal 
Yargıtay 

Başkanlığı 

Aşçı Uzmanlık 

Alanı: Et 

hazırlık, Kasap 

ustası 

1 

1-En az ortaöğretim veya dengi okul 

düzeyinde mesleki teknik öğrenim görmüş 

olmak,  

2-En az lise veya dengi okul mezunu olup, 

Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile diğer 

resmî kurum veya kuruluşlarca 

düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim 

Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği 

kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık 

belgesi veya MYK aşçılık belgesi veya 

kasaplık belgesi olmak, 

1-Görevini yapmaya engel 

olacak sağlık sorunu 

bulunmamak,  

2-Sınav başvurusunun son 

günü itibariyle 35 yaşını 

bitirmemiş olmak.  

3-Mesleği ile ilgili en az 2 yıl 

deneyimi olmak, 

Belirsiz 

süreli 

(daimi) 

Normal 
Yargıtay 

Başkanlığı 

Aşçı Uzmanlık 

Alanı: Sıcak 

yemek ustası 

5 

1-En az ortaöğretim veya dengi okul 

düzeyinde mesleki teknik öğrenim görmüş 

olmak,  

2- En az lise veya dengi okul mezunu 

olup, Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile 

diğer resmî kurum veya kuruluşlarca 

düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim 

Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği 

kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık 

belgesi veya MYK aşçılık belgesi olmak, 

1-Görevini yapmaya engel 

olacak sağlık sorunu 

bulunmamak,  

2-Sınav başvurusunun son 

günü itibariyle 35 yaşını 

bitirmemiş olmak.  

3-Mesleği ile ilgili en az 2 yıl 

deneyimi olmak, 

Belirsiz 

süreli 

(daimi) 

Normal 
Yargıtay 

Başkanlığı 

Garson 7 

1-Meslek Yüksekokullarının Turizm ve 

Otelcilik Bölümü veya İkram Hizmetleri 

Bölümü mezunu olmak,  

2-2020 yılı KPSS(B grubu) sınavına girmiş 

olmak ve KPSSP93 puan türünden en az 

60 puan almış olmak, 

1-Görevini yapmaya engel 

olacak sağlık sorunu 

bulunmamak,  

2-Sınav başvurusunun son 

günü itibariyle 30 yaşını 

bitirmemiş olmak. 

3-Mesleği ile ilgili en az 2 yıl 

deneyimi olmak, 

Belirsiz 

süreli 

(daimi) 

Normal 
Yargıtay 

Başkanlığı 
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Temizlik 

Görevlisi 
249 En az ilköğretim mezunu olmak, 

1-Görevini yapmaya engel 

olacak sağlık sorunu 

bulunmamak,  

2-Sınav başvurusunun son 

günü itibariyle 30 yaşını 

bitirmemiş olmak, 

Belirsiz 

süreli 

(daimi) 

Normal 
Yargıtay 

Başkanlığı 

Bahçıvan - 

Peyzaj 

Bahçıvanı 

13 

En az meslek liselerinin; peyzaj bölümü 

mezunu olmak veya lise mezunu olup, 

bahçecilik/çiçek düzenlemeciliği dalında 

ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak 

veya Meslek Yüksekokullarının; Peyzaj ve 

Süs Bitkileri bölümünden mezun olmak, 

1-Görevini yapmaya engel 

olacak sağlık sorunu 

bulunmamak,  

2-Sınav başvurusunun son 

günü itibariyle 35 yaşını 

bitirmemiş olmak,  

3-Mesleği ile ilgili en az 1 yıl 

deneyimi olmak 

Belirsiz 

süreli 

(daimi) 

Normal 
Yargıtay 

Başkanlığı 

II-AÇIKLAMALAR 

1) Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. 

2) Ankara ilinde ikamet edenler başvuru yapabilecektir. Başvurularda adayların Adrese 

Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. 

Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul 

edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden 

yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. 

İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden 

alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri 

halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılacaktır. 

3) Ön lisans düzeyindeki işçi talebimize, ilgili KPSS puan türünden 60 ve üzeri puan 

almış olanlar başvurabilecek olup, İŞKUR tarafından KPSS puanı en yüksek olan adaydan 

başlanılarak, açık iş sayısının 4 katı aday liste halinde Başkanlığımıza gönderilecektir. Bu adaylar 

için kura çekimi yapılmayacaktır. 

4) İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki başvuruların tamamı kura çekimi için Başkanlığımıza 

gönderilecektir. 

5) İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi 

Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince, 

istihdam edilecek kadro sayısının dört katı aday asıl, dört katı aday yedek olarak, noter huzurunda 

çekilecek kura sonucunda belirlenecektir. 

6) Mesleki tecrübenin belgelenmesi gerekmekte olup, mesleki tecrübenin belirlenmesinde 

başvurulan mesleki alanda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet 

süreleri dikkate alınacaktır. 

III-KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 

1. Noter Kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları 

www.yargitay.gov.tr adresinde ayrıca duyurulacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul 

edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz. 
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2. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar 

arasından, 18.06.2021 tarihinde saat 09.00’ da Yargıtay Başkanlığı Konferans salonunda noter 

huzurunda kura çekimi yapılacaktır. 

3. 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin             

12. maddesi gereğince, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan 

adaylar arasından kura çekimi ile açık iş sayısının 4 (dört) katı asil ve aynı sayıda yedek aday 

belirlenecektir. 

IV-BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ 

1-Kura sonucunda belirlenen adaylar ile ön lisans düzeyindeki işçi talebimizle ilgili olarak 

İŞKUR tarafından bildirilen listede yer alan adaylar; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, 

mesleki belge, sertifika vb. belgelerini Kurumumuza ibraz edeceklerdir. 

2-Belge teslim tarihi ve yeri, www.yargitay.gov.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. 

3-Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak 

ve yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilecektir. 

V-SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ 

1) Kura sonucunda belirlenen adaylar ile ön lisans düzeyindeki işçi talebimizle ilgili 

olarak İŞKUR tarafından bildirilen listede yer alan adaylar; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi 

Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi gereğince 

belgelerinin incelenmesi sonucunda aranan şartları taşıdıkları tespit edilenler, sözlü sınava tabi 

tutulacaklardır. 

2) Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 

Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. 

3) Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. 

VI-SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK 

BELGELER 

1. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge 

teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Yargıtay Başkanlığı internet adresinden 

(www.yargitay.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

2. Süresi içinde belge teslim etmeyen ve durumlarını belgeleyemeyenler ya da yanlış 

beyanda bulunanlar kura listesinden çıkarılacak ve yerlerine yedek olarak belirlenen adaylar 

sırasına göre dahil edilecektir. 

VII-SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ, 

NİHAİ SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 

1) Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, 

yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim 

düzeylerine uygun olarak yapılacaktır. 

2) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan 

aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 
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3) Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, 

adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. 

Ancak, başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde 

diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı 

olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek 

puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir. 

4) İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav 

sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Başkanlığımız 

internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve 

bu ilan tebligat yerine geçecektir. 

5) Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına 

ilişkin itiraz dilekçeleri sınav kuruluna sunulmak üzere Başkanlığımız evrak birimine yazılı olarak 

verebilecektir. İtiraz dilekçeleri ivedi olarak sınav kuruluna iletilecek ve 3 (üç) iş günü içinde 

itirazları sonuçlandırarak, Başkanlığımız internet adresinde nihai karar ilan edilecek, yazılı 

tebligat yapılmayacaktır. 

VIII-ATAMA İŞLEMLERİ 

1-Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı 

kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 

2-Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 

yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. 

3-Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi 

içerisinde teslim etmeyen veya sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar 

ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin 

ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılacaktır. 

4-Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb. 

nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek 

Başkanlığımıza başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve 

başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve 

başlamaları sağlanacaktır. 

5-Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri 

feshedilecektir. 

IX-İLETİŞİM: 

Tel : 0 312 416 00 87 - 0 312 416 02 88 

Adres : Yargıtay Başkanlığı Vekaletler Cad. No: 1 Çankaya/ANKARA 

 4854/1-1 
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Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik 

hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden sürekli işçi alınacaktır. Aranan 

şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir. 

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 

yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet 

sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet 

adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru 

yapabilir. / www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil 

gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır. 

ÇALIŞMA YERİ: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü 

Sürekli İşçi Talep 

Edilen Kadrolar 

Alınacak 

Personel 

Sayısı 

Cinsiyet 
Alınacak Personelin 

Öğrenim Durumu 
İL / İLÇE YÖNTEM 

Güvenlik Görevlisi 2 
Erkek / 

Kadın 

En az lise ve dengi okul 

mezunu – En 

çok Önlisans mezunu 

AFYONKARAHİSAR 

İl Geneli 

Noter Kurası ve 

Sözlü Sınav 

Temizlik Görevlisi 2 
Erkek / 

Kadın 

En az ilköğretim, 

En çok lise ve dengi okul 

mezunu 

AFYONKARAHİSAR 

İl Geneli 

Noter Kurası ve 

Sözlü Sınav 

Toplam 4     

AÇIKLAMALAR 

1. İlan edilen kadrolara yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan 

adaylar, 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yukarıda belirtilen tabloda belirtilen unvanlarda noter 

kurası ve sözlü sınav yöntemiyle "sürekli işçi" alınacaktır. 

2. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilir. Birden fazla pozisyona 

müracaat edenlerin başvurularının hepsi iptal edilecektir. 

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

4. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünce ALINACAK OLAN SÜREKLİ İŞÇİ 

NOTER KURASI USULÜNE TABİ TALEPLERDEN; Güvenlik Görevlisi ile Temizlik 

Görevlisi mesleklerindeki personellere ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine müteakip Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun gönderdiği 

ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle 

noter huzurunda kura ile belirlenecek olup boş kadronun 4 (dört ) katı asıl ve 4 (dört) katı yedek 

adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyon 

Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında (www.aku.edu.tr) ilan edilecektir. 
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5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 

yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 

nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 

başlatılmayacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Rektörlüğü web sayfasında (www.aku.edu.tr) ilan edilecektir. 

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 5’nci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" 

ibaresindeki hüküm mezkür yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. 

7. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü 

web sayfasından www.aku.edu.tr takip etmeleri önem arz etmektedir. 

8. Noter Kurası sonucuna göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünce alınacak olan 

sürekli işçilerin görev yerleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirlenecektir. 

9. Alınacak işçilerin ücretleri asgari ücret üzerinden ödenecektir. 

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak. 

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak. 

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 

4. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri 

feshedilecektir. 

5. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) 

sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş 

sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.) 

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğinin 9. maddesinde "Talebin ilanından itibaren, adaylara (...) (1) beş günlük 

başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda 

kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 

3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.) İlan edilen kadroların 

çalıştırılacağı birim yerleşim yerinde ilan tarihi itibariyle ikamet ediyor olmak. 

7. Başvuran adaylar Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünde diğer çalışma koşullarını 

peşinen kabul etmiş sayılırlar. 

8. Güvenlik Görevlisi mesleğinde 18 yaşını tamamlamış olmak, 30 yaşından gün almamış 

olmak. Temizlik Görevlisi mesleğinde 18 yaşını tamamlamış olmak, 30 yaşından gün almamış 

olmak. 

9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak) 

10. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve 

casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; 
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kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza 

süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 

malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

11. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 

ÖZEL ŞARTLAR 

GÜVENLİK GÖREVLİSİ 

1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve 

Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak 

herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak. 

2. En az lise ve dengi okul mezunu, en çok ön lisans mezunu olmak. 

3. 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak ve 

Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. 

4. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak. Göreve başlayacak 

personelin, güvenlik görevini yapmaya engel olacak vücut ve akıl engeli bulunmadığını tam 

teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri 

gerekmektedir. 

5. Erkeklerde 170 cm’den, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun 

santimetre cinsinden son iki rakam ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 15’den az olmamak. 

(örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90’dan fazla, 80-15=65’den az 

olmaması gerekmektedir.) 

6. Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya 

engel durumu olmamak. (Adaylar üniversitemizin tüm birimlerinde vardiyalı ve dönüşümlü 

çalışma düzenini kabul etmiş sayılır.) 

TEMİZLİK GÖREVLİSİ 

1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve 

Fiziksel) olmaması ve Üniversitenin iş yerlerinde tüm iç ve dış mekanlarda 24 saat vardiyalı 

çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, 

ulaşım sorunu bulunmamak. 

2. En az ilköğretim, en çok ortaöğretim mezunu olmak. 

A) KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMİ, KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHİ, YERİ 

VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 

1. Kura işleminin 21/06/2021 tarihinde Pazartesi günü saat 13:00’da Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezinde yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik 

olması durumunda adaylara ayrıca Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasından 

www.aku.edu.tr duyurulacaktır. 

Sözlü Mülakatın 23/06/2021 tarihinde çarşamba günü saat 10:00’da Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezinde yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik 

olması durumunda adaylara ayrıca Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasından 

www.aku.edu.tr duyurulacaktır. 
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2. Kura çekimi Üniversitemiz Youtube kanalından yayınlanacak olup, istekli adaylar kura 

çekimini online izleyebileceklerdir. 

B) KURA İŞLEMİ SONUCUNDA SÖZLÜ MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAN 

ASIL ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ 

1. Başvuru Dilekçesi 

2. Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi 

3. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de 

alınabilir.) 

4. Son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de 

alınabilir.) 

5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (e-Devlet 

sistemi üzerinden de alınabilir.) 

6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet 

sistemi üzerinden de alınabilir.) 

7. SGK' den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (e-Devlet çıktısı) 

C) ATAMA İŞLEMLERİ 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ADINA ALINACAK 

ADAYLARDAN; 

1. Noter kurası/Sözlü Mülakat ile atanmaya hak kazananlar için yapılan belge kontrolü 

sonucunda işe alınması uygun görülen asıl adaylar istenilen belgeleri şahsen Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına (Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Rektörlük   

B Blok 2. Kat) teslim edecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate 

alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik, doğum vb. mazereti olan personeller durumlarını resmi 

olarak belgelendirmek şartıyla belgelerini noter vekâletiyle yakınları aracılığıyla teslim 

edebileceklerdir. 

2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 

yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 

nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 

başlatılmayacaktır. 

3. Deneme süresi 2 (iki) ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri 

feshedilecektir. 

4. Doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu 

durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün 

içinde göreve başlamaları gerekmektedir. 

Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar, deneme süresi içinde işten ayrılanların, 

belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını 

taşımadığı tespit edilenlerin yerine, yedek listeden atama yapılacaktır 

5. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. 

 4857/1-1 
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine 
Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına uygun olarak, 657 sayılı Kanunun             
48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlamaları kaydıyla öğretim 
üyesi alınacaktır. İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları yukarıda belirtilen Uygulama 
Esaslarının 7. maddesinin 4. fıkrası kapsamında kurulacak komisyon tarafından incelenerek 
ilanda belirtilen bilimsel nitelik şartları dışında başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen 
adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve 
Uygulama Esaslarına ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=8132 web adresinden erişim sağlanabilir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 
(on beş) gündür. Profesör ve Doçent atamalarında esas alınacak tablolara personel.ksu.edu.tr/ 
Default.aspx?SId=7582 web adresinden erişim sağlanacak olup, başvuruların; www.ksu.edu.tr 
adresinde yayımlanan Başvuru Formu ekinde; 

1) Öz Geçmiş ve Yayın Listesi ve Puanlama Tablosu, 
2) Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Uzmanlık / Sanatta Yeterlik / Doçentlik Belgesi 

onaylı sureti, 
3) Yabancı Dil Sonuç Belgesi, 
4) Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 
5) Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi, 
6) 1 Adet Fotoğraf, 
7) Sabıka Kaydı ile yayınları kapsayan 1 adet fiziki yayın dosyası ve bu dosyadaki tüm 

belgelerin pdf formatında hazırlanmış kopyalarını içeren; Profesör kadrosu için 6 adet, Doçent 
kadrosu için 4 adet CD ile birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen / posta ile teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacak olup, adaylar tarafından posta 
yoluyla yapılacak başvurularda korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 
oluşabilecek gecikmelerin de dikkate alınarak başvuru süresi sonunun beklemeksizin başvuruda 
bulunulması büyük önem arz etmektedir. 

Profesör kadrosuna başvuran adaylar yayın listesinde ve yayın dosyasında eserlerinden 
birini başlıca eser olarak mutlaka belirteceklerdir. 

Birimi Unvanı K/D Adet Niteliği 
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Klinik Bilimler Bölümü  
Endodonti Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 

Doçentlik unvanını Endodonti alanından 
almış olmak ve kanal yenileme işlemi 
sırasında lazer kullanımı konusunda 
çalışmaları olmak 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü  
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 
Doçentlik unvanını Kimya alanında almış 
olmak ve fen bilimleri eğitimi ile ilgili 
çalışmaları olmak 

Eğitim Bilimleri Bölümü  
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 
Doçentlik unvanını Eğitim Yönetimi alanında 
almış olmak ve eğitim denetimi konularında 
çalışmaları olmak 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
 Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı 

Profesör 1 1 
Doçentlik unvanını Eski Türk Edebiyatı 
alanında almış olmak ve Maraşlı divan 
şairleri konusunda çalışmaları olmak 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü  
Eski Türk Dili Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 
Doçentlik unvanını Türk Dili alanında almış 
olmak ve Çağatay Türkçesi ile ilgili 
çalışmaları olmak 
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Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü  
Yeni Türk Dili Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 
Doçentlik unvanını Türk Dili alanında almış 
olmak ve Anadolu ağızlarının söz varlığı 
üzerine çalışmaları olmak 

Tarih Bölümü  
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 
Doçentlik unvanını Atatürk İlkeleri ve 
Cumhuriyet Tarihi alanında almış olmak ve 
Türk dış politikası üzerine çalışmaları olmak 

Arkeoloji Bölümü  
Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 
Doçentlik unvanını Arkeoloji alanında almış 
olmak ve Sualtı arkeolojisi alanında 
çalışmaları olmak 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

Müzik Bölümü  
Müzik Anasanat Dalı 

Doçent 1 1 
Doçentlik unvanını Müzik alanında almış 
olmak ve Müzikoloji üzerine çalışmaları 
olmak 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

İşletme Bölümü  
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı 

Profesör 1 1 
Doçentlik unvanını Pazarlama alanında 
almış olmak ve postmodern pazarlama 
alanında çalışmaları olmak 

İktisat Bölümü  
İktisat Politikası Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 

Doçentlik unvanını Bölgesel Çalışmalar 
konusunda almış olmak ve bölgesel 
kalkınma ve bölgesel gelişmeler konusunda 
çalışmaları olmak 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Tekstil Mühendisliği Bölümü  
Tekstil Bilimleri Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 
Doçentlik unvanını Tekstil Bilimleri alanında 
almış olmak ve tekstil kompozitleri 
konusunda çalışmaları olmak 

ORMAN FAKÜLTESİ 

Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü  
Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Anabilim 
Dalı 

Doçent 1 1 

Doçentlik unvanını Orman Endüstri 
Mühendisliği alanında almış olmak ve Lif ve 
Kağıt Teknolojisi konusunda çalışmaları 
olmak 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü  
Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı 

Profesör 1 1 

Doçentlik unvanını Beden Eğitim ve Spor 
Eğitimi alanında almış olmak ve Egzersiz 
bağımlılığı ve sporda yaşam becerileri 
üzerine çalışmaları olmak 

TIP FAKÜLTESİ 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü  
Patoloji Anabilim Dalı 

Profesör 1 1 
Doçentlik unvanını Tıbbi Patoloji alanında 
almış olmak ve Aortik sertlik ve kalp kapağı 
konularında çalışmaları olmak 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

Profesör 1 1 

Doçentlik unvanını Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları (Neonatoloji) alanında almış 
olmak ve Yenidoğanlarda patent duktus 
arteriozus ile ilgili çalışmaları olmak 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü  
Anesteziyoloji Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 

Doçentlik unvanını Anestoziyoloji ve 
Reanimasyon alanında almış olmak ve 
düşük akımlı anestezi konusunda 
çalışmaları olmak 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü  
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 

Doçentlik unvanını Kalp ve Damar Cerrahisi 
alanında almış olmak ve Adrenomedullinin 
iskemi reperfüzyon hasarı üzerine etkisi 
konusunda çalışmaları olmak 
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Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü  
Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 

Doçentlik unvanını Kulak Burun Boğaz 
Hastalıkları alanında almış olmak ve 
Mutasyonel falsetto (puberfoni) ve 
biyomarker konularında çalışmaları olmak 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü  
İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 

Doçentlik unvanını Acil Tıp alanında almış 
olmak ve akut apandisit tanısında iskemi 
modifiye albümin ve oksidatif stres 
belirteçlerinin tanıdaki yeri konusunda 
çalışmaları olmak 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü  
Farmakoloji Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 

Doçentlik unvanını tıbbi farmakoloji 
alanından almış olmak, Tıp doktoru olmak 
ve gebelerde isotretinoin ve valproik asit 
kullanımıyla ilgili çalışmaları olmak 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü  
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 
Doçentlik unvanını Fiziksel Tip ve 
Rehabilitasyon alanında almış olmak ve 
Covid-19 ile ilgili çalışmaları olmak 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 
 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 

Doçentlik unvanını Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon alanında almış olmak ve 
Fibromyaljinin psikolojik komponentleri 
alanında çalışmaları olmak 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü  
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 

Doçentlik unvanını Fiziksel Tip ve 
Rehabilitasyon alanında almış olmak ve 
Fibromyalji ve biyomarker alanında çalışma 
yapmış olmak 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü  
Radyodiyagnostik Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 

Doçentlik unvanını Radyoloji alanında almış 
olmak ve olfaktör bulbus hacmi ile ilgili 
manyetik rezonans görüntüleme 
çalışmalarının olması 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

Tarım Ekonomisi Bölümü  
Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı 

Profesör 1 1 

Doçentlik unvanını Tarım ekonomisi 
alanında almış olmak, oyun teorisi ve 
işletme planlaması konularında çalışmaları 
olmak 

Bitki Koruma Bölümü  
Entomoloji Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 

Doçentlik unvanını Bitki Koruma alanında 
almış olmak ve faydalı akarların biyolojik 
mücadelede kullanımı ile ilgili çalışmaları 
olmak 

Tarla Bitkileri Bölümü  
Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 
Doçentlik unvanını Tarla Bitkileri Yetiştirme 
ve Islahı alanında almış olmak ve Lif ve Yağ 
Bitkileri konusunda çalışmaları olmak. 

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

Elektronik ve Otomasyon Bölümü  
Elektronik Teknolojisi Programı 

Doçent 1 1 

Doçentlik unvanını Malzeme ve Metalurji 
Mühendisliği alanında almış olmak ve Amorf 
ve nanokristal alaşımlar ve perovskit 
malzemeler üzerine çalışmaları olmak 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü  
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı 

Doçent 1 1 
Doçentlik unvanını Fizik alanında almış 
olmak ve Fotoaktivasyon analizi 
konularında çalışmaları olmak 

 4856/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Dicle Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Mersin Üniversitesi Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyobenzetim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen 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.


