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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL EĞİTİM MERKEZLERİ VE EĞİTİM

KURULUNUN KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Adalet Bakanlığı personel eğitim merkezleri

ve Eğitim Kurulunun kuruluş ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Adalet Bakanlığı personel eğitim merkezlerini ve

Eğitim Kurulunu kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak-
kında Kanunun 34/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Adalet Bakanını,
b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
c) Başkan: Bakanlık Eğitim Dairesi Başkanını,
ç) Başkanlık: Bakanlık Eğitim Dairesi Başkanlığını,
d) Eğitim gören: Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde

eğitim gören personel hariç olmak üzere; hizmet öncesi eğitim alan kişileri, adaylık eğitimi ve
hizmet içi eğitim alan Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personelini ve eğitim ve öğretim hiz-
metlerinden faydalanması uygun görülen diğer kişileri,

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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e) Eğitim Kurulu: Eğitim merkezlerinde yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine
ilişkin temel ilkeleri belirlemek amacıyla kurulan kurulu,

f) Eğitim merkezi: Başkanlığa bağlı olarak kurulan personel eğitim merkezlerini,
g) Eğitim merkezi müdürü: Eğitim merkezinde müdür olarak görev yapan hâkim ve

savcıları,
ğ) Eğitim merkezi müdür yardımcısı: Eğitim merkezinde müdür yardımcısı olarak görev

yapan hâkim ve savcıları,
h) Eğitim programı: Yıllık eğitim planı kapsamında verilecek eğitim ve öğretimin he-

deflerini, içeriğini, yöntemini, araç gereçlerini ve değerlendirilmesini içeren programı,
ı) Öğretim görevlisi: Eğitim merkezinde Bakanlık tarafından ders vermekle görevlen-

dirilen kişileri,
i) Öğretim Kurulu: Eğitim merkezinde oluşturulan ve o eğitim merkezinde yürütülecek

eğitim ve öğretim faaliyetlerini koordine eden kurulu,
j) Şube müdürü: Eğitim merkezinde şube müdürü olarak görev yapan kişileri,
k) Yıllık eğitim planı: Eğitim programlarının sıra ve kod numarası, dönemi, zamanı,

süresi, adı, konusu, türü, düzenleneceği yer ile eğitime katılacakların unvan ve sayısını içeren
ve yıllık olarak hazırlanan planı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Hedef ve İlkeler ile Teşkilât

Kuruluş
MADDE 5 – (1) Başkanlığa bağlı olarak, Başkanın teklifi ve Bakan onayıyla, uygun

görülen yerlerde eğitim merkezi kurulur.
Eğitim merkezinin hedefleri
MADDE 6 – (1) Eğitim merkezinin başlıca hedefleri şunlardır:
a) Eğitim görenlere, meslek etiğini, iş disiplinini, mesleğin gerektirdiği bilimsel, teknik

bilgi ve becerileri kazandırıcı, kişisel ve mesleki yetkinliklerini geliştirici eğitim ve öğretim
hizmeti vermek.

b) Eğitim görenlere, bilgi teknolojileri ve bilişim okuryazarlığı ile mesleğe ilişkin ko-
nulardaki yenilikleri ve değişimleri takip ederek uygulayan kişiler olmalarına yönelik eğitim
ve öğretim hizmeti vermek.

c) Eğitim merkezinin, yenilenebilir ve sürdürülebilir eğitim ve öğretim plan, program
ve modülleriyle bir bütün olarak kurumsal yapıda hizmet vermesini sağlamak.

ç) Modern eğitim ve öğretim teknolojilerini uygulayarak ulusal ve uluslararası tanınır-
lık, güvenilirlik ve rekabet temelinde hizmet kalitesini sağlamak.

d) Eğitim merkezinin ilerlemesine ve gelişmesine yardımcı olabilecek nitelikte; bilim-
sel, meslekî ve teknik bilgileri takip etmek ve uygulamak.

e) Eğitim merkezinde görev yapanların yüksek motivasyonunu hedefleyen, karşılıklı
anlayış ve güven ile uyum ve iletişime dayanan insan kaynakları yönetimini hâkim kılmak.

Eğitim merkezinin ilkeleri
MADDE 7 – (1) Eğitim merkezinin başlıca ilkeleri şunlardır:
a) Eğitim ve öğretim faaliyetleri düzenlenirken Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı,

kalkınma planları ve Bakanlığın stratejik amaç ve hedeflerini göz önünde bulundurmak.
b) Eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanmada öncelikler esas alınarak, eğitim ih-

tiyacına göre fırsat eşitliğini sağlamak.
c) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapılacağı yerleri, eğitim şartları ve gereklerine uy-

gun olarak düzenlemek ve donatmak.
ç) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde eğitim gören engellilerin ihtiyaç-

larının karşılanmasına özen göstermek.
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d) Eğitim ve öğretim faaliyetleri sürecinde ölçme ve değerlendirme yaparak, plan ve
programların hazırlanmasında bu verilerden yararlanmak.

e) Eğitim ve öğretime ilişkin plan ve programları, değişen ihtiyaçlar ile hukukî, sosyal,
ekonomik ve teknolojik gelişmelere uygun olarak değerlendirmek ve geliştirmek.

f) Eğitim ve öğretim faaliyetlerini etkililik, tutumluluk ve verimlilik ilkelerine uygun
olarak yürütmek.

g) Eğitim faaliyetlerinde teori ve uygulamaya birlikte yer vermek.
ğ) Eğitim ve öğretim faaliyetlerini, yetişkin eğitimi ilke ve tekniklerini dikkate alarak

yürütmek.
h) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde diğer birimler ve ilgili kuruluşlarla

işbirliği yapmak.
ı) Öğretim görevlisi ve eğitim görenleri eğitime katılmakla yükümlü kılmak.
Eğitim merkezi teşkilâtı
MADDE 8 – (1) Eğitim merkezinin görev ve hizmetleri; eğitim merkezi müdürü, eğitim

merkezi müdür yardımcıları, şube müdürleri ve idari personel tarafından yürütülür.
(2) Eğitim merkezinde;
a) Eğitim Plan ve Program Şube Müdürlüğü,
b) Uygulama Şube Müdürlüğü,
c) Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü,
ç) Destek Hizmetleri ve İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü,
d) Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü,
kurulur.
(3) Şube müdürlükleri, eğitim merkezi müdür ve müdür yardımcılarının sorumluluğun-

da görev yapar.
(4) Eğitim merkezinde Öğretim Kurulu oluşturulur.
Eğitim merkezi müdür ve müdür yardımcılarının atamaları
MADDE 9 – (1) Eğitim merkezi müdürü, birinci sınıfa ayrılmış adli ve idari yargı hâ-

kim ve savcıları arasından; eğitim merkezi müdür yardımcıları ise hâkimlik ve savcılık mesle-
ğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile Bakanlık hizmetlerinde yararlı ola-
cağı anlaşılmış bulunanlar arasından muvafakatları alınarak Bakan tarafından atanır.

Şube müdürleri ve idari personelin atamaları
MADDE 10 – (1) Eğitim merkezi şube müdürleri; Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında

görev yapan şube müdürleri, yazı işleri müdürleri, idari işler müdürleri, bilgi işlem müdürleri
ile bunlarla aynı düzeydeki görevliler arasından Bakanlıkça atanır.

(2) Şube müdürlüklerinde görev yapan idari personel Bakanlıkça atanır.
(3) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeli, eğitim merkezinde, Bakanlıkça görev-

lendirilebilir.
(4) Bu madde kapsamında eğitim merkezine yapılacak atama ve görevlendirmelerde

Başkanlığın görüşü alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Merkezinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları

Eğitim merkezinin görevleri
MADDE 11 – (1) Eğitim merkezinin görevleri şunlardır:
a) Eğitim görenlerin, eğitim merkezinin hedef ve ilkeleri doğrultusunda eğitim ve öğ-

retim hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak.
b) Başkanlıkça hazırlanan eğitim programlarının, ilgili kurum ve birimlerle eşgüdüm

içinde uygulanmasını sağlamak.
c) İhtiyaç duyulan konularda eğitim programları hazırlamak, geliştirmek ve Başkanlığa

sunmak.
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ç) Başkanlık tarafından hazırlatılan veya uygun görülen, eğitim ve öğretime ilişkin ma-
teryal ve diğer dokümanları bastırmak ve eğitim görenlere dağıtmak.

d) Eğitim görenlerin işbaşında eğitimlerine yönelik koordinasyonu sağlamak.
e) Yurt içi ve yurt dışındaki benzeri eğitim merkezleri veya ilgili kurum ve kuruluşlarla

işbirliği yapmak amacıyla Başkanlıktan talepte bulunmak.
f) Başkanlık tarafından uygun görülmesi koşuluyla konferans, seminer, çalıştay ve ben-

zeri etkinlikler düzenlemek.
g) Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek.
ğ) Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile diğer hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yü-

rütülmesi için gerekli tüm tedbirleri almak.
h) Başkanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Eğitim merkezi müdürünün görevleri
MADDE 12 – (1) Eğitim merkezi müdürünün görevleri şunlardır:
a) Eğitim merkezi faaliyetlerinin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

gözetim ve denetimini yapmak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak.
b) Öğretim Kurulunca karara bağlanan yıllık eğitim plan taslağını Başkanlığa sunmak.
c) Eğitim Kurulu ve Başkanlık kararlarını uygulamak.
ç) Eğitim merkezinde, mevzuatın uygulanmasını sağlamak amacıyla iç yönerge hazır-

lamak.
d) Eğitim merkezinin genel durumu ve işleyişi ile eğitim ve öğretim faaliyetleri hak-

kında Başkanlığa yıllık rapor vermek.
e) Yurt içi ve yurt dışındaki benzeri eğitim merkezleri veya ilgili kurum ve kuruluşlarla

işbirliği konusunda gerekli çalışmaları koordine etmek.
f) Yurt içi veya yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşların talepleri üzerine, eğitim

merkezlerinin hizmetlerinden faydalanması uygun görülenlerle ilgili Başkanlıkça alınan ka-
rarları uygulamak.

g) Mevzuatla veya Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Eğitim merkezi müdür yardımcısının görevleri
MADDE 13 – (1) Eğitim merkezi müdür yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Eğitim merkezi faaliyetlerine ilişkin olarak eğitim merkezi müdürü tarafından iş bö-

lümüne göre verilen görevleri yerine getirmek.
b) Sorumlu olduğu şube müdürlüklerinin verimli, uyumlu ve düzenli bir şekilde çalış-

masını sağlamak.
c) Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile diğer hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde

yürütülmesi amacıyla eğitim merkezi müdürüne teklifte bulunmak.
ç) Eğitim merkezi müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Şube müdürü ve idari personelin görevleri
MADDE 14 – (1) Şube müdürünün görevleri şunlardır:
a) Eğitim merkezi faaliyetlerine ilişkin olarak eğitim merkezi müdür ve müdür yardım-

cıları tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
b) Görev yaptığı birimin mevzuata uygun, verimli, uyumlu ve düzenli bir şekilde ça-

lışmasını sağlamak.
c) Görev yaptığı birimin daha etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretebilmesini sağlayacak

önerileri üstlerine sunmak.
ç) Eğitim merkezi müdür ve müdür yardımcıları tarafından verilen diğer görevleri

yapmak.
(2) İdari personel, mevzuatın öngördüğü ve üstleri tarafından kendisine verilen görevleri

yerine getirir.

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                               16 Kasım 2015 – Sayı : 29534



Öğretim Kurulunun oluşumu
MADDE 15 – (1) Öğretim Kurulu, eğitim merkezi müdürünün başkanlığında aşağıdaki

üyelerden oluşur:
a) Eğitim ve öğretim işlerinden sorumlu eğitim merkezi müdür yardımcısı.
b) Eğitim Plan ve Program Şube Müdürü.
c) Eğitim merkezi müdürü tarafından görevlendirilen dört öğretim görevlisi.
(2) Öğretim görevlilerinin görev süresi bir yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görev-

lendirilebilir.
Öğretim Kurulunun görevleri
MADDE 16 – (1) Öğretim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Eğitim Plan ve Program Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan yıllık eğitim plan

taslağını değerlendirmek ve karara bağlamak.
b) Eğitim Kurulunca onaylanan yıllık eğitim planı doğrultusunda; eğitim merkezinde

yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerini planlamak, uygulamak, sonuçlarını değerlendirmek
ve yıllık rapora bağlamak.

c) Uygulama Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan eğitim ve öğretime ilişkin materyal
ve diğer doküman taslaklarını inceleyerek basılması ve dağıtılması konusunu Başkanlığın gö-
rüşüne sunmak.

ç) Kütüphane ve elektronik kütüphanede yer alacak kitap ve diğer yayınları belirlemek.
Öğretim Kurulunun çalışma usul ve esasları
MADDE 17 – (1) Öğretim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Eğitim merkezi müdürü,

Öğretim Kurulunu gerektiğinde resen veya üye tam sayısının salt çoğunluğunun görüşülecek
konuyu da belirten yazılı talebi üzerine olağanüstü toplantıya çağırabilir. Olağanüstü toplantıda
gündem dışı konular görüşülemez.

(2) Eğitim merkezi müdürünün bulunmadığı durumlarda, Kurul üyesi olan eğitim mer-
kezi müdür yardımcısı, Kurula başkanlık eder.

(3) Öğretim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve üye tam sayısının
salt çoğunluğuyla karar alır.

(4) Eğitim merkezi müdürü tarafından belirlenen toplantı gündemi sekretarya tarafından
üyelere bildirilir.

(5) Öğretim Kurulunun sekretarya hizmetlerini Kurulun üyesi olan şube müdürü yürütür.
(6) Alınan kararlar imzalanarak karar defterine yazılır. Karara katılmayan üyeler, ge-

rekçelerini karara yazarlar.
(7) Öğretim Kurulu gerekli gördüğünde;
a) Öğretim görevlileri ile eğitim merkezinin diğer görevlilerini dinler,
b) Eğitim ve öğretim konusunda uzman kişilerle işbirliği halinde çalışır.
(8) Başkan, gerekli gördüğü takdirde Öğretim Kurulu toplantılarına başkanlık eder ve

oy kullanır. Bu durumda Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve üye tam sayı-
sının salt çoğunluğuyla karar alır.

Eğitim Plan ve Program Şube Müdürlüğünün görevleri
MADDE 18 – (1) Eğitim Plan ve Program Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Öğretim Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
b) Yıllık eğitim plan taslağını hazırlamak ve Öğretim Kuruluna sunmak.
c) Yıllık eğitim planı doğrultusunda program geliştirme çalışmaları yapmak ve Öğretim

Kuruluna sunmak.
ç) Konferans, seminer, toplantı ve benzeri etkinliklere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
d) Yurt içi veya yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşların talepleri üzerine, eğitim

merkezlerinin hizmetlerinden faydalanması uygun görülenlerle ilgili Başkanlıkça alınan ka-
rarlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

e) Başkanlıkça hazırlanan veya dâhil olunan projeler kapsamında eğitim merkezinin
görev alanına giren konularla ilgili her türlü faaliyeti yürütmek.
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f) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin daha etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde yürütüle-
bilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası nitelikte proje taslakları hazırlamak.

g) Eğitim merkezi dışındaki kamu kurum ve kuruluşları veya özel kurum ve kuruluşlarla
işbirliği kapsamında gerekli çalışmaları yürütmek.

ğ) Eğitim merkezi müdür veya müdür yardımcıları tarafından verilen diğer görevleri
yapmak.

Uygulama Şube Müdürlüğünün görevleri
MADDE 19 – (1) Uygulama Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Yıllık eğitim planı doğrultusunda hazırlanan eğitim programlarını uygulamak.
b) Eğitim merkezi personeli ile eğitim görenlere yönelik rehberlik ve danışmanlık hiz-

metlerini yürütmek.
c) İşbaşında eğitim, uzaktan eğitim ve yabancı dil eğitimi verilmesine ilişkin iş ve iş-

lemleri yürütmek.
ç) Eğitim ve öğretime ilişkin materyal ve diğer doküman taslaklarını hazırlayarak Öğ-

retim Kuruluna sunmak.
d) Eğitim merkezi müdür veya müdür yardımcıları tarafından verilen diğer görevleri

yapmak.
Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünün görevleri
MADDE 20 – (1) Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Eğitim ihtiyacına yönelik araştırma ve analiz yapmak, sınavlara hazırlık işlemleri ile

sınav sonuçlarına ilişkin işlemleri yürütmek ve elde edilen istatistiki verileri değerlendirme ra-
poru haline getirmek suretiyle; eğitim öncesi, dönemi ve sonrası ölçme ve değerlendirme faa-
liyetlerini yürütmek.

b) Eğitim merkezinde yapılacak sınavların sekretarya hizmetlerini yürütmek.
c) Eğitim merkezi müdür veya müdür yardımcıları tarafından verilen diğer görevleri

yapmak.
Destek Hizmetleri ve İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünün görevleri
MADDE 21 – (1) Destek Hizmetleri ve İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünün görev-

leri şunlardır:
a) Eğitim merkezi faaliyetlerine ilişkin mali hizmetleri yürütmek.
b) Eğitim merkezi bina, tesis ve eklentilerinin işletilmesine ilişkin her türlü idarî hizmeti

yürütmek.
c) Eğitim ve öğretim faaliyetleri için gerekli araç gereç, malzeme ve donanımı temin

etmek ve bunların bakım ve onarımını sağlayarak kullanıma hazır hâlde tutmak.
ç) Eğitim merkezi faaliyetleri için gerekli mal ve hizmet satın alma işlemlerini yürütmek.
d) Eğitim merkezi müdür, müdür yardımcısı ve personelinin her türlü özlük iş ve iş-

lemlerini yürütmek ve kayıtları güncellemek.
e) Eğitim merkezi personelinin disiplin iş ve işlemlerini yürütmek.
f) Eğitim merkezinde ders veren öğretim görevlilerinin disiplin iş ve işlemlerini, özel

mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütecek olan birimlere bilgi vermek.
g) Eğitim görenlerin kabul ve kayıt işlemleri ile izin, rapor, disiplin ve benzeri özlük iş

ve işlemlerini yürütmek.
ğ) Gelen ve giden evrak işlemlerini yürütmek.
h) Kütüphane hizmetlerini yürütmek.
ı) Ambar, ayniyat ve demirbaş hizmetlerini yerine getirmek.
i) Arşiv ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek.
j) Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek.
k) Eğitim merkezi müdür veya müdür yardımcıları tarafından verilen diğer görevleri

yapmak.
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Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünün görevleri
MADDE 22 – (1) Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bilgisayar ve donanımlarının tedarikinde gerekli teknik desteği sağlamak.
b) İhtiyaç duyulan bilgisayar sistemlerini kurmak ve işletmek.
c) Bilgisayar ve donanımlarının düzenli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.
ç) İş ve işlemlerin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ortamında yürütülmesini

sağlamak ve bu sistemin uygulanması amacıyla ilgililere gerekli teknik desteği vermek.
d) Elektronik arşiv oluşturmak.
e) Elektronik kütüphaneyi kullanıma hazır tutmak.
f) Eğitim merkezinin internet sayfasını hazırlamak ve güncellemek.
g) Enformasyon faaliyetlerini yürütmek.
ğ) Eğitim merkezi personeli ile eğitim görenlere yönelik bilişim okuryazarlığı kursları

açılması konusunda Öğretim Kuruluna teklifte bulunmak.
h) Eğitim merkezi müdür veya müdür yardımcıları tarafından verilen diğer görevleri

yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Kurulu

Eğitim Kurulunun oluşumu
MADDE 23 – (1) Eğitim Kurulu, Bakanın başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Bakanlık Müsteşarı,
b) Personel Genel Müdürü,
c) Başkan,
ç) Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye,
d) Danıştay Başkanlık Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye,
e) Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Başkanı,
f) Yükseköğretim Kurulunun Türkiye’deki hukuk fakültelerinin öğretim üyeleri ara-

sından seçeceği bir üye,
g) Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun en az on beş yıl fiilen mesleği icra etmiş

avukatlar arasından seçeceği bir üye.
(2) Seçimle gelen üyelerin görev süresi dört yıl olup süresi dolan üyeler tekrar seçile-

bilir.
Eğitim Kurulunun görevleri
MADDE 24 – (1) Eğitim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Eğitim merkezinde yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin temel ilkeleri

belirlemek.
b) Başkanlık tarafından uygulanmış olan yıllık eğitim planını onaylamak.
c) Başkanlık tarafından hazırlanan yıllık eğitim plan taslağını onaylamak.
ç) Başkanlık tarafından yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin olarak sunulan

talep ve teklifleri değerlendirmek ve karara bağlamak.
Eğitim Kurulunun çalışma usul ve esasları
MADDE 25 – (1) Eğitim Kurulu, yılda en az bir defa toplanır. Kurul Başkanı gerekli

gördüğü takdirde Kurulu toplantıya çağırabilir. Toplantı yeri, konusu ve saati çağrıda belirtilir.
(2) Bakanın bulunmadığı durumlarda Bakanlık Müsteşarı, Kurula başkanlık eder.
(3) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve üye tam sayısının salt ço-

ğunluğuyla karar alır.
(4) Kurulun toplantı gündemi, Başkanlık tarafından belirlenir.
(5) Kurulun sekretarya hizmetleri Başkanlıkça yürütülür.
(6) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla

Kurul üyelerine her toplantı için (1000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan kat-
sayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur ücreti ve huzur hakkı ödenir.

(7) Kurul toplantılarına alanlarında uzman kişi veya kişiler davet edilebilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapılacağı yerler
MADDE 26 – (1) Eğitim ve öğretim faaliyetleri, eğitim merkezinde veya Başkanlıkça

uygun görülecek diğer yerlerde yapılabilir.
Denetleme
MADDE 27 – (1) Eğitim merkezinin denetimi adalet müfettişleri ve iç denetçiler tara-

fından yerine getirilir.
Yazışmalar
MADDE 28 – (1) Başkanlıkla yazışmalar eğitim merkezi müdürlüğü tarafından yapılır.

Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teş-
kilâtıyla yapılacak yazışmalar Başkanlık aracılığıyla gerçekleştirilir.

(2) Başkanlık, gerektiğinde eğitim merkezine doğrudan yazışma yapma yetkisini dev-
redebilir.

Eğitim merkezinde yapılan işlemlerin kaydı
MADDE 29 – (1) Eğitim merkezinin faaliyetlerine ilişkin işlemler, defterler, kartonlar

elektronik ortamda kaydedilip saklanır.
(2) Elektronik ortamda tutulamayan defter ve kartonlar fiziki ortamda oluşturulur ve

saklanır.
(3) Eğitim merkezinin ihtiyaç duyduğu yazılım ve programlar Bakanlık Bilgi İşlem

Dairesi Başkanlığınca hazırlanır veya temin edilir.
Öğretim görevlileri ve görevlendirme
MADDE 30 – (1) Eğitim merkezinde Başkanın talebi üzerine yetkili kurul ve organla-

rınca uygun görülen yeteri kadar Yargıtay ve Danıştay üyesi, yükseköğretim kurumları öğretim
elemanı, adli ve idari yargı hâkim ve savcıları, noterler, meslekte fiilen on yılını tamamlamış
avukatlar ile uzman psikolog, psikiyatr, pedagog, sosyal çalışmacılar ve ihtiyaç duyulan diğer
alanlarda konusunda uzman kişiler, Bakanlık tarafından ders vermekle görevlendirilebilir.

(2) Uygun görme kararı; Yargıtay üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu,
Danıştay üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulu, noterler hakkında Türkiye Noterler Bir-
liği Yönetim Kurulu, adli ve idari yargı hâkim ve savcıları hakkında Bakanlık tarafından verilir.

Ders ve ek ders ücretleri
MADDE 31 – (1) Eğitim merkezinde ders vermekle görevlendirilenlerin ders ve ek

ders saatleri konusunda 21/5/2007 tarihli ve 2007/12226 sayılı Adalet Bakanlığı Ders ve Ek
Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı esas alınır.

(2) Eğitim merkezinde ders vermekle görevlendirilenlere, her yıl Merkezi Yönetim Büt-
çe Kanununa ekli “K” işaretli cetvelin “I. EK DERS ÜCRETİ” başlıklı bölümünde 2992 sayılı
Kanunun 34/A maddesi uyarınca eğitim merkezinde ders vermekle görevlendirilenler için be-
lirlenen tutarda ek ders ücreti ödenir.

Yatılı tesisler ve giderler
MADDE 32 – (1) Eğitim görenlerin konaklamalarını sağlamak için eğitim merkezinde

Bakanlıkça yatılı tesisler kurulabilir. Bu tesislerde eğitim görenler için yemek verilir. Eğitim
merkezinde çalışan personel de, eğitim görenlere verilen yemek tabelasına dâhil edilir.

(2) Eğitim merkezinin ve yatılı tesislerin her türlü ihtiyaç ve giderleri ile eğitim mer-
kezinde eğitim görenlerin yatak ve yemek ücreti konusunda 2992 sayılı Kanunun 34/A mad-
desinin onuncu fıkrası uyarınca işlem ve uygulama yapılır.

Kütüphane kurulması
MADDE 33 – (1) Eğitim merkezinde, okuma salonu da bulunan kütüphane kurulur ve

ayrıca elektronik bir kütüphane oluşturulur.
Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Şifa Üniversitesinden:
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Şifa Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Şifa Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araş-

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (ŞUZEM): Şifa Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak Üni-

versitenin ön lisans, lisans, lisansüstü ve sürekli eğitim dâhil tüm programları için plan, prog-
ram, koordinasyon ve uygulama faaliyetleri yürüterek;

a) Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle öğretim ve-
rimliliğini artırmak ve bilgiyi tüm kitlelere yaygınlaştırmak,

b) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânlarıyla eğitimin etkinliğini
artırmak,

c) Eğitim öğretim imkânlarının paylaşımlarını sağlayarak Üniversite içinde, üniversi-
teler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde akademik etkileşimi
ve yardımlaşmayı kolaylaştırmak, bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarına
ve isteklerine yardımcı olmak, ön lisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme
temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile
desteklemek,

ç) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak,
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d) Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını e-öğrenme ortamlarına uyar-
layarak uzaktan eğitim sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

e) Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak,
f) Üniversitede uzaktan eğitimin aksatılmadan yürütülmesiyle ilgili her türlü idari, tek-

nik ve akademik faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri
almak,

g) Uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğretim yönetim sistemi yazılımının çalışmasını temin
etmek ve yönetimini gerçekleştirmek,

ğ) Üniversitede uzaktan eğitim sistemi için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasar-
lamak veya mevcut yazılımları ihtiyaca göre güncellemek,

h) Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için
web tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve yürürlüğe koymak,

ı) Farklı birimlerde veya diğer üniversitelerde ihtiyaç duyulması durumunda uzaktan
eğitim sistemlerinin kurulması ya da Üniversite alt yapısının kullanılarak bu tür hizmetlerin
verilmesi konusunda çözümler geliştirmek, ürün ve danışmanlık hizmetleri vermek,

i) Bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, uzaktan eğitimle ilgili araştırma
ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği içinde olmak, yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için uzaktan eğitim

kapsamında kurs, seminer, konferans ve benzeri dersler, eğitim programları planlamak ve bu
faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak,

b) Uzaktan yükseköğretim kapsamında Üniversiteye bağlı eğitim kurumları ile diğer
yükseköğretim kurumları için dersler ve programlar planlamak ve yürütmek,

c) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Türkiye'deki ve diğer ülkelerdeki üniversi-
telerde alanında uzman akademisyenlerle ortak yüksek lisans ve doktora sınavları için gerekli
altyapıyı sağlamak,

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda, uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi tek-
nolojilerinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve uzaktan eği-
time ilişkin tüm teknik işleri yürütmek,

d) Uzaktan eğitimin teknolojik ve iletişimle ilgili altyapısı konularında ulusal ve ulus-
lararası kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve iş birliğini sağlamak,

e) Üniversite ve iletişim hizmeti sunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla uzaktan
eğitim konularında iş birliği yapmak,

f) Uzaktan eğitim konusunda ilgili mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni gelişmeler
ve uygulamalar planlamak ve düzenlemek,

g) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
ğ) Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim çalışmaları için ders içerikleri

hazırlamak,
h) Gerek üniversite içi gerekse üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım oto-

masyonlarını ve ders içeriklerini hazırlamak, akreditasyonları yapmak, bu konularda danış-
manlık yapmak, gerekli koordinasyonu sağlamak,

ı) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye'nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı
nitelikteki uygulamaların e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik
araştırmalar yapmak,
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i) Kamu ve özel kuruluşlarla kişilere uzaktan eğitim kapsamında verilecek yaşam boyu
eğitime yönelik ders, seminer, konferans ve benzeri çalışmalara yönelik proje geliştirmek, ge-
liştirilen projelerin hayata geçirilmesini sağlamak,

j) Uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla
iş birliği yapmak,

k) Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre uzaktan eğitime bağlı her türlü
görevin güncellenmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki personeli arasından

Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün geçici olarak görevinden ayrıl-
ması halinde yerine müdür yardımcılarından birisi, o da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim
Kurulu üyelerinin en kıdemlisi Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür
yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdür, Merkez çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite personeli
arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına
sunar.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak,
ç) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,
d) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
e) Merkezin, Üniversitenin diğer birimleriyle olan bilgi faaliyetlerine ilişkin koordi-

nasyonunu sağlamak,
f) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yö-

netim Kurulunda alınan kararları uygulamak,
g) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim

Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektöre sunmak,
ğ) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektöre sun-

mak,
h) Yurt içindeki ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği plan-

lamak ve Rektöre sunmak,
ı) İnternet üzerinden uzaktan eğitim yapacak olan ön lisans, lisans ve lisansüstü program

ve bölümleri, bölüm/program başkanlarının, ilgili kurum yöneticilerinin görüşlerini alarak Rek-
törün onayına sunmak; uzaktan eğitim yapan bölümlerin akademik programlarının oluşturul-
ması sırasında, ilgili meslek yüksekokulu, yüksekokul, fakülte veya enstitü kurulu toplantılarına
ilgili bölüm/program başkanlarıyla birlikte katılmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dâhil yedi kişiden

oluşur. Diğer üyeler, Rektörün Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görev-
lendireceği akademisyenlerden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üye-
liklerin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye
görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararları almak,
b) Rektöre sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,
c) Araştırma ve uygulayıcı elemanların, eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel

toplantılara katılmaları için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,
ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,
d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,
e) Bölüm/program başkanlıklarına bildirilmek üzere programda okutulacak ders içe-

rikleriyle ilgili tavsiye kararları almak,
f) Program içeriklerinin güncelleştirilmesiyle ilgili tavsiye kararları almak,
g) Programda yer alacak internet içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve gözden

geçirmek, konuyla ilgili bölüm/program başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-
lanır.

Mali hükümler
MADDE 13 – (1) Merkezin gelirleri şunlardır:
a) Üniversite bütçesinden tahsis edilecek ödenekler,
b) Merkez faaliyetlerinden elde edilen gelirler,
c) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile uygulamalı projelerden

elde edilen gelirler,
ç) Yardım ve bağışlar,
d) Diğer gelirler.
(2) Merkezin giderleri şunlardır:
a) Faaliyet konularının uygulanması ve gerçekleştirilmesi için yapılacak giderler,
b) Yönetim ve personel giderleri,
c) Yönetim Kurulunun kararı ile yapılacak diğer faaliyetlerin giderleri.
Demirbaş, alet, ekipman
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve geliştirme faaliyetleri

kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Şifa Üniversitesi Rektörü yürütür.
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PAZARTESĠ 
Sayı : 29534 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2010/376 
Karar No : 2014/29 
Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alman EĢya Hakkında Hırsızlık, ĠĢyeri 

Dokunulmazlığını Ġhlal Etme, Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve 
karar numarası yazılı 11/02/2014 tarihli ilamı ile 142/1 .b.l, 116/2, 151/1 maddesi gereğince 
2 YIL 6 AY HAPĠS, 1 YIL 8 AY HAPĠS, 7 AY 15 GÜN HAPĠS cezası ile cezalandırılan Nusret 
ve Behiye oğlu, 10/08/1980 doğumlu, Hatay, Reyhanlı, Gültepe mah/köy nüfusuna kayıtlı 
AHMET ġUT tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin (Hırsızlık, 
konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçundan sanık Ahmet ġUT hakkında yapılan 
duruĢma sonucunda yukarıda esas ve karar numaraları yazılı ilam ile sanığın bu suçlardan dolayı 
TCK 142/1-b maddesi uyarınca 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK 62 maddesi 
uyarınca sanığın ikrarı takdiri hafifletici eden kabul edilerek sanığa verilen cezadan 1/6 oranında 
indirim yapılarak 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK 53 maddesinin 2.maddesi 
uyarınca hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar 53/1 maddesinde ön görülen hakları 
kullanmaktan yoksun kılınmasına, TCK 116/2 maddesi uyarınca 1 yıl hapis cezası ile 
cezalandırılmasına, TCK 119/1 maddesi uyarınca eylem birden çok kiĢi tarafından 
gerçekleĢtirildiğinden bir kat artırılarak 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK 62 maddesi 
uyarınca sanığın ikrarı takdiri hafifletici eden kabul edilerek sanığa verilen cezadan 1/6 oranında 
indirim yapılarak 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, mala zarar verme suçundan 7 ay 
15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK 119/1-c maddesi uyarınca eylem birden çok kiĢi 
tarafından gerçekleĢtirildiğinden cezanın bir kat artırılmasına, TCK 62 maddesi uyarınca sanığın 
ikrarı takdiri hafifletici neden kabul edilerek kendisine verilen cezadan 1/6 oranında indirim 
yapılmasına, TCK 53 maddesinin 2.maddesi uyarınca hapis cezasının infazı tamamlanıncaya 
kadar 53/1 maddesinde ön görülen hakları kullanmaktan yoksun kılınmasına, TCK 151/1 maddesi 
uyarınca 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK 62 maddesi uyarınca sanığın ikrarı takdiri 
hafifletici neden kabul edilerek sanığa verilen cezadan 1/6 oranında indirim yapılarak 7 ay 15 gün 
hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK 53 maddesinin 2.maddesi uyarınca hapis cezasının infazı 
tamamlanıncaya kadar 53/1 maddesinde ön görülen hakları kullanmaktan yoksun kılınmasına, 
yargılama giderlerinin sanıktan alınmasına karar verildiği, sanığın gıyabında verilen bu karar 
kendisine tebliğ edilememesi sebebiyle 7201 sayılı Kanunun 28. maddesi gereğince adresinin 
tespit edilemediği, meskenleri meçhul kaldığından aynı yasanın 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince 
hükmün Resmi Gazete’de ilanın tebliğine, ilan yapıldıktan 15 gün sonra tebliğin yapılmıĢ 
sayılmasına, masrafın sanıktan tahsiline ve ilanın bir suretinin mahkeme ilan divanhanesine asılıp 
ilan edilmesine karar verilmiĢtir.) RESMĠ GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 
karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 9120 
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İzmir/Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aĢağıya çıkarılan karar; 

sanık adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiĢtir. 

ĠĢ bu D.Ġ.A. Karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye 

tebliğ edilmiĢ sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği 

karara bağlanmamıĢ, reddedilmiĢ veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüĢ 

bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eĢi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı 

veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya 

askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için 

yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk 

evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kiĢiler 

yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda 

bulunmak suretiyle Askeri Yargıtay nezdinde temyiz edilebilir. 

Esas/Karar No : 2010/222 - (2015/309 Müt.) 

Karar Tarihi : 05.06.2015 

Suç : Firar 

Uygulanan K. Md. : CMK'nun 23'inci maddesinin 10'ncu fıkrası 

Sanık Kimliği : Nazif ELMAS; Ġsmail ve Armağan Oğ. 1984 D.lu, BOLU/Gerede 

Ortaca Ky./Mah. Nfs. Kyt. (TC. Kimlik No: 13129800734) 

Karar : DÜġME 8986 

————— 
Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aĢağıya çıkarılan karar; 

sanık adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiĢtir. 

ĠĢ bu Tensiben Beraat Kararı, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra 

ilgiliye tebliğ edilmiĢ sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya 

katılma isteği karara bağlanmamıĢ, reddedilmiĢ veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan 

zarar görmüĢ bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eĢi, sanık müdafi veya katılanın 

vekili, kararı veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe 

vermek veya askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine bu hususta bir tutanak 

düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu 

bulunduğu ceza ve tutuk evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile 

veya asker kiĢiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir 

beyanda bulunmak suretiyle Askeri Yargıtay nezdinde temyiz edilebilir. 

Esas/Karar No : 2015/690 - 353 

Karar Tarihi : 01.07.2015 

Suç : Yoklama kaçağı, 

Uygulanan K. Md. : CMK'nun 223/2-a maddesi ve 5326 sayılı Kanunun 20'inci 

maddesi. 

Sanık Kimliği : Nezih KARABÜLBÜLLER; Orhan ve Selma Oğ. 1984 D.lu, 

ĠSTANBUL/Fatih MollaaĢkı Mah. Nfs. Kyt. (TC. Kimlik No: 

16109350342) 

Karar : BERAAT, ĠDARĠ PARA CEZASININ UYGULANMASINA 

YER OLMADIĞINA. 8987 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletme Müdürlüğümüz Komatsu Kamyonlarda kullanılmak üzere (17 Kalem) yedek 

parça alımı iĢi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2015/156344  

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. 

Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0286-4162001   Faks: 0286-4163700 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli. gov.tr 

d) Ġnternet adresi : www.cli.gov.tr.  

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ĠĢletme Müdürlüğümüzde çalıĢmakta olan Komatsu 

kamyonların yedekleri 

b) Teslim yeri : ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE  

3 - Ġhalenin 

a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale 

b) Yapılacağı yer : ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve saati : 02/12/2015 ÇarĢamba saat 15:00 

d) Dosya no : 246-KÇLĠ/2015-0675  

4 - Ġhaleye ait dokümanlar; 

Çan'da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve 

"Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan ġb. TR13 0001 

2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan ġb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLĠ 

Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karĢılığı aynı 

adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler 02/12/2015 ÇarĢamba günü saat 15.00'e kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar 

idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 10182/1-1 
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900 ADET AKS KUTUSU (KOMPLE) SFERO DÖKÜM SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2015/155342 

1 - Ġdarenin a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, 

türü ve miktarı : 900 Adet Aks Kutusu (Komple) Sfero Döküm teknik 

Ģartname ve resimlere göre satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 30/11/2015 - Saat 15:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

30/11/2015 günü saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 10174/1-1 

————— 
SERTĠFĠKASYON HĠZMETĠ ALINACAKTIR 

Ġhale Kayıt Numarası : 2015/155340 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, 

türü ve miktarı : ECM Sertifikasyonu (TÜLOMSAġ’ın bakımını yaptığı / 

yapacağı açık ve kapalı - Sarnıç Vagonu hariç - tüm yük 

vagonları için ön değerlendirme denetiminin yapılması 

(pre - audit), sertifikasyon iĢlemleri ve denetim hizmeti), 

teknik Ģartnameye göre yaptırılacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 01/12/2015 - Saat 15:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

01/12/2015 günü saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 10175/1-1 
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ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠNE AĠT PARÇACIK HIZLANDIRICI SĠSTEMĠNĠN 

ÜNĠVERSĠTENĠN DE ĠHTĠYACI OLAN KISA YARI ÖMÜRLÜ  

RADYOAKTĠF MADDELERĠN ÜRETĠLEBĠLMESĠ VE AR-GE  

PROJELERĠNĠN DESTEKLENMESĠ AMACIYLA  

HASILAT KĠRALAMASI YOLU ĠLE  

ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Ankara Üniversitesinin mülkiyetinde bulunan ―Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin‖ 

üniversitenin de ihtiyacı olan kısa yarı ömürlü radyoaktif maddelerin üretilebilmesi ve ar-ge 

projelerinin desteklenmesi amacıyla 10 (on) yıl süre ile hasılat kiralaması yolu ile kiraya 

verilecektir. 

ĠHALENĠN ZAMANI, YERĠ, ġEKLĠ: 

Ġhale; 

a) Zamanı: 

aa - Günü: 26/11/2015 

ab - Saati: 14:00’de 

b) Yeri: Ankara Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü Ankara Üniversitesi Ġbn-i 

Sina AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Akademik YerleĢke L Blok Kat: 3 Ġhale Komisyon Odası 

Samanpazarı/ANKARA  

c) ġekli: 

ca - Ġlk teklifler 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35 - c maddesine göre ―Açık Teklif 

Usulü‖ ile yapılacaktır. 

cb - Pey artırımı her tur için asgari 10.000-TL ve katları olacaktır. 

d) Müracaat yeri ve zamanı: Tekliflerin en geç 26/11/2015 günü saat 14:00’a kadar elden 

Ankara Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü Ankara Üniversitesi Ġbni Sina AraĢtırma 

ve Uygulama Hastanesi Akademik YerleĢke L Blok Kat: 3 Satınalma Bürosu Samanpazarı/ 

ANKARA adresine teslim edilecektir. 

TAHMĠN EDĠLEN BEDEL VE TEMĠNATLARA ĠLĠġKĠN ESASLAR: 

a - Kiraya verilecek ―Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin‖ muhammen kira bedeli; 

aa) Bir yıllık 600.000,00 TL, 10 yıllık 6.000.000,00 TL dir. 

ab) Teklifler KDV hariç olarak verilecektir. 

b - Bu ihale ile ilgili ihale dokümanının satın alma bedeli 250,00 TL’dir. 

c - Bu ihale ile ilgili geçici teminat KDV dahil muhammen bedel üzerinden 212.400,00 TL’ dir. 

d - Ġhale ile ilgili geçici teminatı Ankara Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığının; 

da) T.C. Ziraat Bankası Ankara ili Bakanlıklar/Ankara Kamu GiriĢimci ġubesindeki 

TR110001002532070593635060 nolu hesabına veya, 

db) Ankara Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı veznesine 

yatırılacak, alınacak dekont/tahsilat makbuzu aslı ihale Ģartnamesinin 19 uncu maddesinde 

yazılı evraklarla birlikte ihale dosyasına (zarfına) konularak ihaleden önce ihale komisyonuna 

verilecektir. 

Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin kiraya verilme ihalesi hakkındaki ihale Ģartnamesi; 

a) Ankara Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğünden ücreti mukabilinde temin 

edilebilir. 

b) Ankara Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğünün (ihale.ankara.edu.tr) 

adresinde yayınlanmaktadır. 
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ĠSTEKLĠLERDE ARANACAK BELGELER: 

a) Faaliyet Belgesi (Ticaret, sanayi odası v.s.) 

b) Ġmza sirküleri (Noterden) 

c) Ġhaleye katılacak için yetki belgesi 

d) Geçici teminata iliĢkin belge 

e) Doküman Satın Alındı Belgesi, BaĢvuru Dilekçesi, Adres Beyanı, Ġhale Konusu Tesisin 

Yerinde Görüldüğüne Dair Beyan 

f) Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğunu gösteren belge 

g) Ġhale ilan tarihinden sonra alınmıĢ bağlı olduğu vergi dairesine borcunun 

bulunmadığına dair belge 

h) Ġhale ilan tarihinden sonra alınmıĢ Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcunun 

bulunmadığına dair belge 

ı) ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu 

j) Mali durum bildirimi (Banka referans mektubu) 

k) Sahip olduğu FDG ilaç ruhsatına ait belge 

l) Ġsteklilerin ihaleye konu olan iĢ veya benzerlik arz eden faaliyetlerini ihale tarihinden 

önceki 5 yıl içerisinde gerçekleĢtirdiğini gösterir belge 

m) Ġsteklilerin Türkiye’de bir PET Radyofarmasötik Üretim Tesisi iĢletme tecrübesi 

ve/veya satıĢ tecrübesi olmasına iliĢkin belge, 

Ġlanen duyurulur. 

07/11/2015 Tarihli ve 29525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21/11/2015 tarih saat 

14:00’de yapılacağı ilan edilen ―Ankara Üniversitesine Ait Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin 

Üniversitenin De Ġhtiyacı Olan Kısa Yarı Ömürlü Radyoaktif Maddelerin Üretilebilmesi ve Ar-Ge 

Projelerinin Desteklenmesi Amacıyla Hasılat Kiralaması Yolu Ġle Ġhale Edilmesi ĠĢi‖ iptal 

edilmiĢtir. 10257/1-1 

—— • —— 

SABĠT SPEKTROMETRĠK KĠMYASAL ANALĠZ CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2015/157548 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, 

türü ve miktarı : 1 Adet Sabit Spektrometrik Kimyasal Analiz Cihazı, 

teknik bilgiye göre satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 26/11/2015 - Saat 15:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

26/11/2015 günü saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 10228/1-1 
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STOKERLĠ YAKMA SĠSTEMĠ VE BUHAR TESĠSATI 

EKĠPMANLARI SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan Stokerli Yakma Sistemi ve Buhar Tesisatı Ekipmanları 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı/RĠZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.11.2015 günü saat 14.30’a kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

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

aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 

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

edilmez.  

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

gün olmalıdır. 

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

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

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - 1.Grup (Stokerli Yakma Sistemi) kısmi teklife kapalı, 2. Grup (Buhar Tesisatı 

Ekipmanları) kısmi teklife açıktır.  

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

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

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  9994/1-1 

————— 

24.000.000 ADET 500 GR. TĠRYAKĠ ÇAY POġETĠ SATIN ALINACAKTIR 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 24.000.000 adet 500 gr. Tiryaki çay poĢeti, %20 artar - 

azalır toleranslı olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık 

ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 100,00-TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. 

Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı, RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 30.11.2015 günü saat 14:00’e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak Ģekilde elden 
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vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.  

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

gün olmalıdır. 

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

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

8 - Kısmi teklife kapalıdır. 

9 - Ġhale, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır.  

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

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

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  9864/1-1 

————— 

PLASTĠK ġEFFAF BEYAZ BANT SATIN ALINACAKTIR 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı 29.000.000 metre 0,05x100 metrelik Bopp’li Plastik ġeffaf 

Beyaz Bant %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu 

maddesi kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı/RĠZE adresinden 75,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.12.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

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

aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

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

edilmez.  

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

gün olmalıdır. 

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

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

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır.  

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

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

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  10037/1-1 
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OBRUK HES REHABĠLĠTASYON ÇALIġMALARI KAPSAMINDA 3. ve 4. ÜNĠTELERĠN  

YÜZEY HAZIRLAMA, BOYAMA ve KAPLAMA 

YAPILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim Şirketinden: 

1 - ĠKN NO: 2015/157567 

2 - Obruk HES Rehabilitasyon ÇalıĢmaları Kapsamında 3. ve 4. Ünitelere ait 

elektromekanik ekipmanların anti korozyon tedbir iĢleri (yüzey hazırlama, boyama ve kaplama) 

yaptırılacaktır. 

3 - Bu iĢe ait ihale dokümanları, Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 Yenimahalle / 

ANKARA (Tel: 0312 397 55 75 Dahili: 289) Kurumumuzun Satın Alma ve Tedarik Hizmetleri 

Dairesi BaĢkanlığı Satın Alma Müdürlüğü’nden ücretsiz temin edilebilir. 

4 - Ġsteklilerin ihale dokümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif 

mektuplarını, en geç 26 KASIM 2015 PerĢembe günü Saat 14.30’a kadar yukarıdaki adreste 

bulunan genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı 

meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5 - Kurumumuz 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale Kanunlarına tabi olmayıp, bahis konusu 

ihale TEMSAN Satın Alma ve Ġhale Yönetmeliği esaslarına göre Açık Ġhale Usulü Ģeklinde 

yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta, iĢi bölmekte, dilediğine kısmen veya tamamen 

vermekte serbesttir. 

6 - 07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Ġhale 

Uygulama Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; 01.01.2015 tarihi 

itibariyle ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı gerçek kiĢiler ile Türkiye 

Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuĢ tüzel kiĢiler EKAP’a kayıt olmak zorundadır. 

 10178/2-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI AVUKATLIK GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

SINAVA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER: 

Bakanlığımız merkez teĢkilatında (Ankara) istihdam edilmek üzere, 17/10/2015 tarihli 

29505 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ―Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hukuk 

MüĢavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği‖ hükümlerine göre, Bakanlığımızda boĢ 

bulunan 6. dereceli 10 (on) adet Avukat kadrosuna sözlü sınavla Avukat alımı yapılacaktır. 

Atama yapılacak kadro sayısının 5 (beĢ) katı kadar aday giriĢ sınavına çağrılacaktır. 

Sınava katılabileceklere iliĢkin liste, sınava katılma Ģartlarını taĢıyan ve usulüne uygun olarak 

baĢvuranlardan KPSS P3 puanı en yüksek olan adaydan baĢlamak üzere düzenlenecektir. EĢit 

puan almıĢ olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu 

adayların tümü sınava çağrılacaktır. 

1) SINAVA BAġVURU ġARTLARI 

GiriĢ sınavına katılmak isteyen adaylarda son baĢvuru tarihi (18/12/2015) itibariyle 

aĢağıdaki Ģartlar aranacaktır: 

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde 

belirtilen genel Ģartları taĢımak, 

b) Hukuk Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ 

yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) BaĢvuru tarihinin son günü itibariyle Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak, 
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d) KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 05 Temmuz 2014 tarihli Kamu Personeli Seçme 

Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almıĢ olmak, 

e) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) Ġngilizce dilinde en az (C) 

düzeyinde puan veya Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi Yönetim Kurulunca eĢdeğerliği 

kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan baĢka bir sınavdan bu puana denk bir puan almıĢ 

olmak. 

2) BAġVURU TARĠHĠ, ġEKLĠ VE YERĠ 

GiriĢ sınavı baĢvuruları 07/12/2015 tarihinde baĢlayacak 18/12/2015 tarihi mesai bitimi 

(saat 17:00) itibariyle sona erecektir. 

BaĢvurular, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının internet sayfasından 

(www.enerji.gov.tr) veya doğrudan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi 

BaĢkanlığından (Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Bahçelievler-Çankaya/ANKARA) 

temin edilecek baĢvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte Ģahsen, elden veya posta 

yoluyla Personel Daire BaĢkanlığına yapılacaktır. 

Posta ile yapılan baĢvurularda üçüncü maddede belirtilen belgelerin son baĢvuru tarihine 

kadar Personel Dairesi BaĢkanlığına ulaĢması Ģarttır. Postadaki gecikmeler veya süresi içerisinde 

yapılmayan baĢvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız baĢvuru formları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

BaĢvuru formu ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu 1. maddede belirtilen Ģartlara haiz 

olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 

―www.enerji.gov.tr‖ internet sayfasında 24/12/2015 tarihinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. GiriĢ sınavına katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren 3 

gün içerisinde itiraz edilebilir. 

3) BAġVURUDA ĠSTENECEK BELGELER 

a)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının internet sayfasından (www.enerji.gov.tr) veya 

doğrudan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi BaĢkanlığından temin edilerek 

baĢvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuĢ ve imzalanmıĢ Sınav BaĢvuru Formu, 

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dıĢında 

tamamlamıĢ olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği), 

c) Avukatlık Ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği, 

d) 2 adet renkli vesikalık fotoğraf, 

e) KPSSP3 sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 

f) YDS veya Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi Yönetim Kurulunca eĢdeğerliği kabul 

edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesi, 

g) ÖzgeçmiĢ, (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ―www.enerji.gov.tr‖ internet 

sayfasında yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecektir.)    

Yukarıda listelenen belgelerin son baĢvuru süresine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı Personel Dairesi BaĢkanlığına teslim edilmesi Ģarttır. (b) ve (c) bentlerinde istenilen 

belgeler, asılları ibraz edilmek kaydıyla Personel Dairesi BaĢkanlığı tarafından da onaylanabilir. 

4) SINAVIN TARĠHĠ, YERĠ, ġEKLĠ VE KONULARI 

GiriĢ sınavı, 26-27-28 Ocak 2016 tarihlerinde Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi 

No:2 Bahçelievler/Çankaya/ ANKARA adresinde yer alan Bakanlığımız merkez binası E Blok 2 

no’lu toplantı salonunda yapılacaktır. 
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GiriĢ sınavı sözlü olarak yapılacaktır. 

Sözlü sınav konuları Ģunlardır; 

a) Anayasa Hukuku, Ġdare Hukuku, Vergi Hukuku, Ġdari Yargılama Hukuku, Ceza 

Hukuku, Ceza Usul Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, ĠĢ ve Sosyal 

Güvenlik Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ġcra ve Ġflas Hukuku, Ġnsan Hakları Hukuku, 

Uluslararası Hukuk, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa iliĢkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

e) Genel yetenek ve genel kültürü, 

f) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı,  

5) DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ 

Adaylar giriĢ sınavı komisyonu tarafından 4. Maddenin üçüncü fıkrasının (a)  bendi için 

50 (elli) puan, (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on) puan 

üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda baĢarılı 

sayılmak için giriĢ sınavı komisyon baĢkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri 

puanların aritmetik ortalaması en az 70 (yetmiĢ) olması Ģarttır. 

Sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan baĢlanılarak baĢarı puanı tespit edilir ve nihai 

baĢarı sıralaması yapılır. GiriĢ sınavı puanlarının eĢit olması halinde KPSSP3 puanı yüksek olan 

aday sıralamada üstte yer alır. 

Bu sıralama sonucunda, 10 (on) asıl aday ile 5 (beĢ) yedek aday belirlenir. 

GiriĢ sınavında 70 (yetmiĢ) ve üzerinde puan almıĢ olmak, asıl sıralamaya giremeyen 

adaylar için müktesep hak teĢkil etmez. 

GiriĢ sınavı sonuçları, Bakanlığın ―www.enerji.gov.tr‖ internet sayfasından ilan edilmek 

suretiyle duyurulur. Sınavı kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmaz. 

Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 (beĢ) iĢ günü içinde sınav 

sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. Ġtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 7 

(yedi) iĢ günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve 

ilgililere yazılı olarak bildirilir. 

GiriĢ sınavını kazananlardan sınav baĢvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 

veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. 

Atamaları yapılmıĢ olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıca, gerçeğe aykırı 

beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç 

duyurusunda bulunulur. 

GiriĢ sınavına iliĢkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Bakanlığın ―www.enerji.gov.tr‖ 

internet sayfasından yapılacaktır. 

ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ 

Adres: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi BaĢkanlığı Nasuh Akar 

Mahallesi Türkocağı Cad. No: 2 Bahçelievler - Çankaya/ANKARA 

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları: (0312) 222 41 59 - (0312) 212 64 20/7306 - 7501 

Ġlan olunur. 10251/1-1 
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TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

AVUKATLIK GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

I - GENEL HUSUSLAR 

1) TeĢekkülümüz merkez ve taĢra teĢkilatında istihdam edilmek üzere 06.05.2015 tarih ve 

29347 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ―Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel 

Müdürlüğü Hukuk MüĢavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği‖ hükümleri 

çerçevesinde boĢ bulunan 10 (on) adet Avukat pozisyonuna 399 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname kapsamında atama yapılmak üzere sözlü sınavla Avukat alımı yapılacaktır. 

 

SIRA NO ATAMA YAPILACAK BĠRĠMLER UNVANI ADEDĠ 

1 Merkez TeĢkilatı/Hukuk MüĢavirliği Avukat   5 

2 12. Bölge Müdürlüğü (GAZĠANTEP) Avukat   1 

3 13. Bölge Müdürlüğü (ELAZIĞ) Avukat   1 

4 14. Bölge Müdürlüğü (TRABZON) Avukat   1 

5 17. Bölge Müdürlüğü (VAN) Avukat   1 

6 22. Bölge Müdürlüğü (KASTAMONU) Avukat   1 

TOPLAM 10 

 

NOT: Adaylar, atama yapılacak birimlerden yalnızca birine baĢvurabilecektir. 

2) Tüm aĢamalarda baĢvuru Ģartlarını taĢımadıkları anlaĢılan adayların atama iĢlemleri 

iptal edilecektir.  

3) Sınav Komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı baĢarılı bulmaması 

halinde baĢvuruda bulunan adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.  

4) Sözlü sınavda baĢarılı olarak, atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı 

birimde 15.02.2004 tarih, 25374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik Ġletim 

Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği’ne göre en az 2 yıl çalıĢmaları 

gerekmekte olup, adayların bu durumu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları 

gerekmektedir. 

II - SINAVA BAġVURU ġARTLARI 

GiriĢ sınavına katılmak isteyen adaylarda son baĢvuru tarihi olan 11/12/2015 itibariyle 

aĢağıdaki Ģartlar aranacaktır: 

1) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,  

2) 18 yaĢını tamamlamıĢ olmak,  

3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa 

uğramıĢ olsalar bile Devletin Ģahsiyetine karĢı iĢlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüĢvet, 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya 

Ģeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve 

alım satımlara fesat karıĢtırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü 

bulunmamak,  

4) Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli 

olmamak, 

5) Hukuk fakültesinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 

edilmiĢ yurt dıĢındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. 

6) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak. 
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7) BaĢvuru tarihinin son günü itibariyle en az bir yıl süre ile fiilen avukatlık yapmıĢ olmak 

(staj hariç). 

8) KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 05-06 Temmuz 2014 tarihli Kamu Personeli 

Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almıĢ olmak, 

Ģartları aranır. 

III - BAġVURU TARĠHĠ, ġEKLĠ VE YERĠ 

GiriĢ sınavı baĢvuruları 30/11/2015 tarihinde baĢlayacak 11/12/2015 tarihi mesai bitimi 

(saat 17:30) itibariyle sona erecektir. 

Adaylar, atama yapılacak birimlerden yalnızca birine baĢvurabilecektir.  

BaĢvurular, Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları 

Dairesi BaĢkanlığı (Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi Kat:16 No:12 Çankaya/Ankara) 

veya www.teias.gov.tr internet adresinden temin edilecek baĢvuru formu doldurularak, istenilen 

belgeler ile birlikte Ģahsen, elden veya posta yoluyla Ġnsan Kaynakları Dairesi BaĢkanlığına 

yapılacaktır. 

Posta ile yapılan baĢvurularda IV. bölümde istenilen belgelerin son baĢvuru tarihine kadar 

yukarıda belirtilen adrese ulaĢması Ģarttır. BaĢvuru süresi içinde yapılmayan baĢvurular ve 

postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

BaĢvuru formu ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda aranan Ģartları taĢıyan adaylar, 

giriĢ sınavı duyurusunda belirtilen KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan baĢlamak ve atama 

yapılması planlanan birim kadro sayısının beĢ katını geçmemek üzere birim bazında bir 

sıralamaya tabi tutulacaktır. Son sıradaki adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriĢ 

sınavına katılabilecektir. GiriĢ sınavına girmeye hak kazananların isimleri, sınava giriĢ gün ve 

saatleri KPSSP3 puanları ile birlikte TeĢekkülün internet sitesinde yayımlanacak, adaylara ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. 

IV - SINAVA GĠRECEKLERDEN ĠSTENECEK BELGELER 

GiriĢ Sınavına katılmak isteyen adaylar, Ġnsan Kaynakları Dairesi BaĢkanlığından veya 

TeĢekkülün internet sayfasından temin edecekleri sınav baĢvuru formunu doldurarak aĢağıdaki 

belgeleri eklemelidirler: 

a) 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı. 

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da yurt dıĢındaki öğretim kurumlarından mezun 

olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği. 

c) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği. 

ç) BaĢvuru tarihinin son günü itibarıyla en az bir yıl süre ile fiilen avukatlık yapmıĢ 

olduğuna iliĢkin sigorta kaydı ve/veya vergi kaydı belgesinin aslı veya onaylı örneği. 

d) Üç adet vesikalık fotoğraf. 

e) ÖzgeçmiĢ. 

GiriĢ sınavına baĢvurular; Ģahsen, elden veya posta yoluyla veya Türkiye Elektrik Ġletim 

Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları Dairesi BaĢkanlığı (Nasuh Akar Mahallesi 

Türk Ocağı Caddesi Kat: 16 No: 12 Çankaya/Ankara) adresine yapılabilir. Ġstenen belgelerin en 

geç son baĢvuru tarihinin mesai bitimine kadar TeĢekküle teslim edilmesi gerekir. BaĢvuru süresi 

içinde yapılmayan baĢvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

V - SINAVIN YERĠ, TARĠHĠ, ġEKLĠ VE KONULARI 

GiriĢ sınavı, 21-22 Aralık 2015 tarihlerinde, saat: 10.00'da Türkiye Elektrik Ġletim 

Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları Dairesi BaĢkanlığı (Nasuh Akar Mahallesi 

Türk Ocağı Caddesi Kat: 14 No:36 Çankaya/Ankara) adresinde yer alan TEĠAġ Genel Müdürlüğü 

binası Ġnsan Kaynakları Dairesi BaĢkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır. 22 Aralık 2015 

tarihinde sınavın bitmemesi halinde takip eden günde sözlü sınava devam edilecektir.  
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KPSSP3 puanı en yüksek adaydan baĢlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama 

yapılacak pozisyon sayısının beĢ katı kadar aday sınava katılabilir. Sıralama sonucunda son 

sıradaki aday ile eĢit puana sahip adaylarda sınava katılabilir. 

GiriĢ sınavı sözlü olarak yapılacaktır. 

Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyonu Üyeleri tarafından; 

1) Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul 

Hukuku, Ġcra ve Ġflas Hukuku, Ġdare Hukuku ve Ġdari Yargılama Hukuku, Vergi Hukuku, Ceza 

Hukuku (Genel hükümler) ve ĠĢ Hukuku konularına iliĢkin bilgi düzeyi, 

2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

5) Genel yetenek ve genel kültürü, 

6) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı, 

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir. 

VI - DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ 

Sözlü sınav V. bölümde yer alan dördüncü fıkranın "1" numaralı bendi için elli puan, 

diğer özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı 

tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda baĢarılı sayılabilmek için, sınav komisyonu ve üyelerinin yüz 

tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiĢ olması Ģarttır. Sözlü 

sınavda birim bazında en yüksek not alan adaydan baĢlanılarak baĢarı puanları tespit edilir ve 

birim bazında nihai baĢarı sıralaması yapılır. BaĢarı sıralaması, en yüksek not alandan baĢlamak 

üzere belirlenir. Sınav puanlarının eĢit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya 

öncelik tanınır. 

Bu sıralama sonucunda, 10 (on) asıl aday ile 10 (on) yedek aday belirlenir. BaĢarı sırasına 

göre oluĢturulan yedek aday listesi, sınav sonuçlarının yayımlanmasından itibaren altı ay 

geçerlidir. 

GiriĢ sınavında yetmiĢ ve üzerinde puan almıĢ olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için 

müktesep hak teĢkil etmez. 

GiriĢ sınavı sonuçları, Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, baĢarılı 

olan adaylara sonuç, yazılı olarak bildirilir. 

Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren yedi gün içinde sınav sonuçlarına 

yazılı olarak itiraz edebilirler. Ġtirazlar en geç on beĢ gün içerisinde Sınav Komisyonu tarafından 

değerlendirilerek sonuçlandırılır. 

GiriĢ sınavında baĢarılı olanlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği 

tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmıĢ olsa 

dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge 

verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

GiriĢ sınavına iliĢkin gerekli görülen bilgilendirmeler, TeĢekkülümüzün www.teias.gov.tr 

internet sayfasından yapılacaktır. 

Ġlan olunur. 

ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ 

Adres: Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları 

Dairesi BaĢkanlığı (Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi Kat: 16 No: 12 Çankaya/Ankara) 

Telefon: 0312 203 84 10 10197/1-1 
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından: 

ÖLÇME SEÇME VE YERLEġTĠRME MERKEZĠ UZMAN YARDIMCILIĞI 

GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi BaĢkanlığında (ÖSYM) Genel Ġdare Hizmetleri 

sınıfından 6. ve 8. derecelere atanmak üzere toplam 6 (altı) Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme 

Merkezi Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

GiriĢ sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aĢamalıdır. Yazılı sınav 27/12/2015 Pazar 

günü Ankara’da yapılacaktır. GiriĢ sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile 

yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; ÖSYM BaĢkanlığının (ais.osym.gov.tr) internet 

sayfasında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar sınava giriĢ belgelerini 

ÖSYM Aday ĠĢlemleri Sisteminden alacaklardır, ayrıca sınava giriĢ belgesi düzenlenmeyecektir. 

 

Alanı 

Kadro 

Adeti Mezun Olunan Alan/Bölüm 

Sınav Türü ve 

Puanlar 

Matemati

k 
2 

Matematik Bölümü 

Matematik Öğretmenliği 

Matematik Mühendisliği 

Matematik-Bilgisayar 

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 

Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar 

KPSSP5 

80 puan 

Grafik 1 

Grafik 

Grafik Tasarım Bölümü 

Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım 

KPSSP1 

70 puan 

Psikoloji 1 Psikoloji Bölümü 
KPSSP6 

80 puan 

Türkçe 1 
Türk Dili Edebiyatı Bölümü 

Türkçe Öğretmenliği 
KPSSP8 

80 puan 

BiliĢim 1 

Bilgisayar Mühendisliği 

Bilgisayar Bilimleri 

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri 

Bilgisayar Teknolojisi ve BiliĢim Sistemleri 

BiliĢim Sistemleri Mühendisliği 

Bilgisayar Enformatik 

BiliĢim Sistemleri ve Teknolojileri 

Yazılım Mühendisliği 

KPSSP70 

80 puan 

 

SINAVA BAġVURU ġARTLARI 

1) 2014 veya 2015 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, yukarıdaki 

tabloda yer alan sınav türü ve puanlarına göre asgari puana sahip olmak. Müracaat Ģartlarını 

taĢıyan adaylar baĢvuru süresi içerisinde 2014 veya 2015 yılı KPSS Lisans puanları esas alınmak 

suretiyle en yüksek puandan baĢlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan 

adaydan baĢlanarak ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday yazılı sınava davet edilecektir 

(Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriĢ sınavına alınacaktır). 

2) Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen 

bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dıĢındaki 

yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiĢ olmak. 

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel Ģartları 

taĢımak. 

4) GiriĢ sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beĢ yaĢını 

doldurmamıĢ olmak. 

5) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile 

vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak. 
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BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER, ġEKLĠ VE YERĠ: 

2014 veya 2015 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, 100 puan üzerinden 

tabloda yer alan sınav türü ve puanlarına göre asgari puana sahip olan adaylardan, 

Kurumumuzdan görev talebinde bulunacaklar, bu ilanın Resmi Gazete’de yayımladığı tarihten 

baĢlamak üzere 01/12/2015 tarihine kadar, BaĢkanlığımızın (ais.osym.gov.tr) internet adresinde 

yer alan ―Sınav BaĢvuru Formu‖ nu doldurarak internet ortamında müracaat edeceklerdir. 

YAZILI SINAV: 

Yazılı sınava girecek adaylara 100 tam puan üzerinden olmak üzere yukarıdaki tabloda 

öğrenim alanları itibarıyla ilgili konulardan %70 test ve %30 klasik usulde soru sorularak yazılı 

sınav yapılacaktır. Yazılı sınav sonuçları, BaĢkanlığın (ais.osym.gov.tr) internet sayfasında sınav 

tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde duyurulacaktır. 

SÖZLÜ SINAV: 

Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan 

adaylardan; en yüksek puan alan adaydan baĢlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının en 

fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. 

Sözlü sınava girmeye hak kazananlara, sözlü sınav tarihinden en az on beĢ gün önce 

sınavın yapılacağı yer, gün ve saat yazılı veya elektronik ortamda (ais.osym.gov.tr) internet 

sayfasında duyurulacaktır. 

Sözlü sınav öncesi adaylar, diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslını veya 

BaĢkanlıkça onaylı suretini Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığına teslim 

edeceklerdir. 

Sözlü sınavda, adayların, 

a) Sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

e) Genel yetenek ve genel kültürü, 

f) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı, 

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleĢtirilecektir. 

Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (f) bentlerinde yazılı 

özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. 

Adayların sözlü sınavda baĢarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan 

almaları gerekmektedir. 

SINAV SONUCU: 

GiriĢ sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan baĢlamak suretiyle baĢarı derecesine göre 

sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, sınav duyurusunda belirtilen Uzman 

Yardımcısı kadro sayısının yarısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir. 

GiriĢ sınavı sonuçları BaĢkanlığın internet sayfasında (ais.osym.gov.tr) duyurulacaktır. 

Ayrıca asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu bildirilecektir. 

Adaylar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak 

Komisyona itiraz edebilir. Ġtirazlar, Komisyonca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara 

bağlanır. Ġtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir. 

Sınav baĢvurusu ve/veya atama aĢamasında yanlıĢ bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya 

da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, 

Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu 

durum ayrıca çalıĢtıkları kurumlara da bildirilir. 

Ġlan olunur. 

ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ: 

Tlf: (312) 298 83 32 - 39 

Not 1: Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi BaĢkanlığı Uzman Yardımcılığı giriĢ 

sınavına iliĢkin gerekli görülen bilgilendirmeler, BaĢkanlığın (ais.osym.gov.tr) adresinden 

ilgililere duyurulacaktır. 

Kamuoyuna duyurulur. 10243/1-1 
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Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AKADEMĠK PERSONEL ALINACAKTIR 

(PROFESÖR) 

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değiĢiklik 

yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 

maddelerinde belirtilen koĢullara göre öğretim üyesi alınacaktır. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel ve ilanda belirtilen 

diğer koĢulları taĢıyan adaylardan profesör kadrolarına baĢvuracakların Üniversitemiz Personel 

Dairesi BaĢkanlığına, Ģahsen baĢvurmaları gerekmektedir. Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi 

içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile postayla yapılan baĢvurular dikkate 

alınmayacaktır. 

PROFESÖR 

Profesör kadrosuna baĢvuracak adayların baĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten 

baĢvuru dilekçelerine (www.erzurum.edu.tr adresinden alınacaktır) özgeçmiĢ, (2) iki adet 

fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, lisans, yüksek lisans, doktora ve onaylı doçentlik belgesi, baĢlıca 

araĢtırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) 

adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi BaĢkanlığına Ģahsen müracaat etmeleri 

gerekmektedir. (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıĢtırılacaktır.) 

- Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul'ca 

eĢdeğerliliğinin onaylanmıĢ olması gerekmektedir. 

- Herhangi bir kamu kurumunda çalıĢanlar (daha önce çalıĢıp ayrılmıĢ dahi olsalar) 

çalıĢtıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir. 

- BaĢvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beĢ) gün olup, posta ile yapılacak 

baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmıĢ olmak, tecilli olmak veya askerlikten muaf 

olduğunu belgelendirmek. 

- Müracaatlar 16/11/2015 - 30/11/2015 tarihleri arası mesai saati bitimine kadar alınacaktır. 

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel Ģartlara haiz olmaları 

gerekmektedir. 
 

BĠRĠMĠ 

ANABĠLĠM 

DALI UNVANI AD. DRC. BAġVURU KOġULU 

FEN FAKÜLTESĠ 
TEMEL 

BĠLĠMLER 
PROFESÖR 1 1 

"Katkılı ve katkısız tabakalı 

çeĢitli yarıiletkenlerin ve oksitli 

ince filmlerin büyütülmesi ve 

karakterizasyonu" konularında 

çalıĢma yapmıĢ olmak. 

 10097/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Adalet Bakanlığı Personel Eğitim Merkezleri ve Eğitim Kurulunun Kuruluş ve

Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— Şifa Üniversitesi Uzaktan Eğitim 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

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


