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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet

gerekleri, personel planlaması esas alınarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi
Genel Müdürlüğünde çalışan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin
usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi

Genel Müdürlüğünde memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen
personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten
atanacaklar ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan un-
vanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atanacakları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nunu, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 15/3/1999 tarihli ve
99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine da-
yanılarak hazırlanmıştır.



Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/2017 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Genel Müdür: TCDD Genel Müdürünü,

c) Genel Müdürlük: TCDD Genel Müdürlüğünü,

ç) Görevde yükselme: Teşebbüs personelinin üst görevlere yapılacak atamalarını,

d) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin birinci

fıkrasının (B) bendinde sayılan süreleri,

e) Merkez: TCDD merkez teşkilatını,

f) Taşra Teşkilatı: Bölge Müdürlüklerini,

g) TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesini,

ğ) Teşebbüs: TCDD’yi,

h) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

ı) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha

üst düzeydeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görev grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hizmet grupları aşağıda belirtil-

miştir.

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) İşletme müdürü, proje müdürü, koruma ve güvenlik müdürü, servis müdürü, müdür,

şube müdürü, servis müdür yardımcısı,

2) Koruma ve güvenlik müdür yardımcısı, müdür yardımcısı,

3) Amir, koruma ve güvenlik amiri, gar şefi,

4) İstasyon şefi, koruma ve güvenlik amir yardımcısı, şef, koruma ve güvenlik şefi, it-

faiye şefi, koruma ve güvenlik grup şefi,

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri,

c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Müşavir, başuzman, sivil savunma uzmanı,

2) Uzman,

ç) İdari hizmetler grubu;

1) Başkontrolör,

2) Kontrolör,

3) Repartitör

4) Bilgisayar işletmeni, hareket memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, memur, puantör,

sekreter, şoför, tren teşkil memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar,
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d) Teknik hizmetler grubu;

1) Başmühendis,

2) Teknik Şef,

3) Şef yardımcısı,

4) Başteknisyen,

5) Sürveyan, makinist,

e) Bilgi işlem grubu;

1) Çözümleyici,

2) Programcı yardımcısı,

f) Yardımcı hizmetler grubu;

1) Aşçı, dağıtıcı, hizmetli, itfaiyeci, teknisyen yardımcısı.

(2) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar:

a) Avukat, çocuk eğitimcisi, fizikçi, hemşire, istatistikçi, kaptan, kimyager, mimar, mü-

hendis, mütercim, öğretmen, programcı, psikolog, şehir plancısı, tekniker, teknisyen.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

MADDE 6 – (1) İç Denetçi ve Hukuk Müşaviri kadrolarına yapılacak atamalar görevde

yükselme sınavına tabi değildir. Ancak, bu unvanlara atamalarda en az 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olma şartı

yanında aşağıdaki şartlar aranır:

a) İç denetçi;

1) Geçerli olduğu yılın Genel Yatırım ve Finansman Programında yer alan şartları ta-

şımak,

b) Hukuk müşaviri;

1) Avukat (Müşavir avukat) unvanında görev yapmış olmak veya en az yedi yıl Avu-

katlık hizmeti bulunmak,

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadro ve pozisyonlara görevde yükselme

suretiyle atanabilmek için,

a) Teşebbüs bünyesinde en az altı ay çalışmış olmak,

b) Müşavir, işletme müdürü, proje müdürü, şube müdürü, müdür, başuzman, servis mü-

dürü, servis müdür yardımcısı, koruma ve güvenlik müdürü unvanlarına yapılacak atamalarda

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet

süresine sahip olmak,

c) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak,

şartları aranır.

Görevde yükselme sınavı sonucunda atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kadro ve pozisyonlara görevde

yükselme sınavı sonucunda yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Proje müdürü;

1) Dört yıllık teknik yükseköğrenim görmüş olmak,
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2) Başmühendis unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak.

b) Şube müdürü;

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Başmühendis, Mimar (Başmimar), Tabip, Diş Tabibi, Başkontrolör, Çözümleyici,

unvanında görev yapmış olmak,

3) Kontrolör, Müdür Yardımcısı (Şube Müdür Yardımcısı, Muhasebe Müdür Yardımcısı,

Personel ve İdari İşler/İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı), Uzman unvanında en az iki yıl

veya Şef pozisyonunda veya lisans seviyesinde öğrenimle ihraz edilen unvan değişikliğine tabi

pozisyonlar içerisinde yer alan unvanlarda en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

4) Hizmet içi eğitim (Demiryolu Bakım Dairesi Şube Müdürlükleri için Demiryolu Ba-

kım Dairesi ve Teşkilleri Yönetim, Demiryolu Modernizasyon Dairesi Şube Müdürlükleri için

Demiryolu Modernizasyon Projeleri, Demiryolu Yapım Dairesi Şube Müdürlükleri için De-

miryolu Yapım Projeleri, Etüt Proje Dairesi Şube Müdürlükleri için Etüt ve Proje İşleri Yöne-

timi, Trafik ve İstasyon Yönetimi Dairesi Şube Müdürlükleri için Trafik ve İstasyon Yönetimi,

Destek Hizmetleri Dairesi Şube Müdürlükleri için Destek Hizmetleri Yönetimi, Muhasebe ve

Finansman Dairesi Şube Müdürlükleri için Mali İşler Yönetimi, Emlak Dairesi Şube Müdür-

lükleri için Emlak Yönetimi, Liman ve Feribot Yönetimi Dairesi Şube Müdürlükleri için Liman

ve Feribot İşletmeciliği, Satınalma ve Stok Kontrol Dairesi Şube Müdürlükleri için Satınalma

ve Stok Kontrol Yönetimi, Strateji Geliştirme Dairesi Şube Müdürlükleri için Yatırım Planlama

ve Strateji Yönetimi, Bilgi Teknolojileri Dairesi Şube Müdürlükleri için Bilişim Teknolojileri,

Uluslararası İlişkiler Dairesi Şube Müdürlükleri için Uluslararası İlişkiler, Organizasyonlar ve

Avrupa Birliği, İnsan Kaynakları Dairesi Şube Müdürlükleri için İnsan Kaynakları Yönetimi,

Kapasite Yönetim Dairesi Şube Müdürlükleri için Kapasite Yönetim, Hukuk Müşavirliği Mev-

zuat Şube Müdürlüğü için Mevzuat, Dava Takip ve İdari İşler Şube Müdürlüğü için Dava Takip)

kursunda başarılı olmak,

c) Müdür yardımcısı (Şube müdür yardımcısı);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) En az yedi yıl hizmeti bulunmak,

3) Repartitör (Başrepartitör), uzman pozisyonunda görev yapmış olmak,

4) Teknik şef, şef pozisyonundaki unvanlarda en az üç yıl veya öğretmen, tekniker, baş-

teknisyen unvanında veya lisans seviyesinde öğrenimle ihraz edilen unvan değişikliğine tabi

pozisyonlar içerisinde yer alan unvanlarda en az beş yıl görev yapmış olmak,

5) Hizmet içi eğitim (Demiryolu Modernizasyon Dairesi Şube Müdürlükleri için De-

miryolu Modernizasyon Projeleri, Demiryolu Yapım Dairesi Şube Müdürlükleri için Demiryolu

Yapım Projeleri, Demiryolu Bakım Dairesi Şube Müdürlükleri için Demiryolu Bakım Dairesi

ve Teşkilleri Yönetim, Destek Hizmetleri Dairesi Şube Müdürlükleri için Destek Hizmetleri

Yönetimi, Muhasebe ve Finansman Dairesi Şube Müdürlükleri için Mali İşler Yönetimi, Emlak

Dairesi Şube Müdürlükleri için Emlak Yönetimi, Etüt Proje Dairesi Şube Müdürlükleri için

Etüt ve Proje İşleri Yönetimi, Liman ve Feribot Yönetimi Dairesi Şube Müdürlükleri için Liman

ve Feribot İşletmeciliği, Satınalma ve Stok Kontrol Dairesi Şube Müdürlükleri için Satınalma
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ve Stok Kontrol Yönetimi, Strateji Geliştirme Dairesi Şube Müdürlükleri için Yatırım Planlama

ve Strateji Yönetimi, Bilgi Teknolojileri Dairesi Şube Müdürlükleri için Bilişim Teknolojileri,

Trafik ve İstasyon Yönetimi Dairesi Şube Müdürlükleri için Trafik ve İstasyon Yönetimi, Ulus-

lararası İlişkiler Dairesi Şube Müdürlükleri için Uluslararası İlişkiler, Organizasyonlar ve Avrupa

Birliği, İnsan Kaynakları Dairesi Şube Müdürlükleri için İnsan Kaynakları Yönetimi, Kapasite

Yönetim Dairesi Şube Müdürlükleri için Kapasite Yönetim, Hukuk Müşavirliği Mevzuat Şube

Müdürlüğü için Mevzuat, Dava Takip ve İdari İşler Şube Müdürlüğü için Dava Takip) kursunda

başarılı olmak,

ç) Uzman (Hukuk birimlerinde);

1) Adalet yüksekokulu mezunları için en az on bir yıl hizmeti bulunmak ve Şef (Büro

şefi) unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak veya,

2) Hukuk fakültesi mezunları için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

d) Başmühendis;

1) Mühendis unvanında en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

e) Başteknisyen;

1) Sürveyan, teknisyen unvanında; lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az on

yıl, teknik yüksekokul veya fakülte mezunları için en az altı yıl hizmeti bulunmak,

f) Şef (Büro şefi);

1) Kontrolör, teknik şef pozisyonunda görev yapmış olmak veya,

2) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul

veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

4) Repartitör unvanında görev yapmış olmak veya Memur unvanında en az üç yıl görev

yapmış olmak,

g) İtfaiye şefi;

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise ve dengi okul, di-

ğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İtfaiyeci (İtfaiye eri) unvanında en az yedi yıl görev yapmış olmak,

ğ) Memur, hareket memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, tren teşkil memuru, puantör

(puantör, liman puantörü), şoför, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar;

1) En az lise dengi okul mezunu olmak,

h) Servis müdürü (Demiryolu Bakım);

1) Mühendislik fakültelerinin İnşaat, Harita, Makine, Jeoloji, Metalurji, Elektrik,

Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme bölümleri ya da bu bölümlere denk

olan diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Servis müdür yardımcısı (Yol/Demiryolu Bakım/Tesisler) unvanında en az bir yıl

görev yapmış olmak,

ı) Servis müdür yardımcısı (Demiryolu Bakım);

1) Mühendislik Fakültelerinin İnşaat, Makine, Harita, Jeoloji, Metalürji, Elektrik,

Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Fizik bölümleri ya da bu bölümlere

denk olan diğer bölümlerden mezun olmak,
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2) Başmühendis unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Demiryolu Bakım Dairesi ve Teşkilleri Yönetim Kursunda başarılı olmak,

4) Başkontrolör (Yol/Tesisler Başkontrolörü), kontrolör (Yol/Demiryolu Bakım/Tesis-

ler/EST Bakım Kontrolörü), müdür (Yol/Demiryolu Bakım Müdürü) unvanında en az iki yıl

görev yapmış ve en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olanlarda bu bendin (1) ve (2) alt

bentlerinde belirtilen şartlar aranmaz,

i) Kontrolör (Yol Bakım Kontrolörü);

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Teknik şef (Yol Şube Şefi, Yol Kısım/Yol Bakım Onarım/Yol Bakım Şefi) unvanında

en az üç yıl görev yapmış olmak,

j) Kontrolör (EST Bakım Kontrolörü);

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Teknik şef (Tesisler/EST Bakım Şefi) unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

k) Müdür (Fabrika Grup Müdürü);

1) Mühendislik fakültelerinin (Çankırı Makas Fabrikası için; Elektrik, Elektronik, Elek-

trik-Elektronik, Makine, Metalurji, Raylı Sistemler, Mekatronik, Endüstri, diğer fabrikalar için;

İnşaat Makine, Endüstri, Metalurji) bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden

mezun olmak,

2) Başmühendis unvanında görev yapmış olmak veya mühendis unvanında en az beş

yıl görev yapmış olmak,

3) Demiryolu Bakım Dairesi ve Teşkilleri Yönetim Kursunda başarılı olmak,

l) Müdür (Mekanik Atölye Müdürü);

1) Mühendislik fakültelerinin Makine, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektrik, Me-

katronik, Metalürji bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Müdür yardımcısı (Mekanik Atölye Müdür Yardımcısı), Başmühendis unvanında en

az iki yıl veya Mühendis unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

3) Demiryolu Bakım Dairesi ve Teşkilleri Yönetim Kursunda başarılı olmak,

m) Müdür yardımcısı (Mekanik Atölye Müdür Yardımcısı);

1) Mühendislik Fakültelerinin Makine, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektrik, Me-

katronik, Metalürji bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Mühendis unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) Demiryolu Bakım Dairesi ve Teşkilleri Yönetim Kursunda başarılı olmak,

n) Müdür (Demiryolu Bakım Müdürü);

1) Mühendislik fakültelerinin İnşaat, Makine, Harita, Jeoloji, Metalürji, Elektrik, Elek-

trik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Fizik bölümleri ya da bu bölümlere

denk olan diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Mühendis unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

3) Demiryolu Bakım Dairesi ve Teşkilleri Yönetim Kursunda başarılı olmak,

4) Teknik şef (Yol Şube Şefi, Tesisler/EST Bakım Şefi, Yol Kısım/Yol Bakım

Onarım/Yol Bakım Şefi, Köprüler Şefi, Aplikasyon Şefi, Kaynak Şefi) unvanında en az beş

yıl görev yapmış ve en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olanlarda bu bendin (1) ve (2) alt

bentlerinde belirtilen şartlar aranmaz,
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o) Teknik şef (Yol Bakım Şefi);

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise dengi teknik okul,

diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az yedi yıl, iki yıllık teknik yüksekokul

mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl gö-

rev yapmış olmak,

3) Yol Orta Kademe Teknik Elemanları Hazırlama veya Yol Kısım Şefi Hazırlama veya

Yol Teknik Elemanları veya Yol Mühendisleri Temel veya Demiryolu Bakım Teknik Elemanları

(Yol) kursunda başarılı olmak,

ö) Teknik şef (EST Bakım Şefi);

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise dengi teknik okul,

diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az yedi yıl, iki yıllık teknik yüksekokul

mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl gö-

rev yapmış olmak,

3) Elektrifikasyon birimlerine atanacaklar için Tesisler Şefi/EST Bakım Hazırlama

(Elektrifikasyon), Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon birimlerine atanacaklar için Tesisler

Şefi/EST Bakım Şefi Hazırlama (Sinyalizasyon ve/veya Telekomünikasyon) kursunda veya

Yol Mühendisleri Temel veya Demiryolu Bakım Teknik Elemanları (EST) kursunda başarılı

olmak,

p) Teknik şef (Köprüler Şefi);

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise dengi teknik okul,

diğerleri için en az iki yıllık teknik yüksekokul veya fakültelerin; İnşaat programlarından mezun

olmak,

2) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az yedi yıl, iki yıllık teknik yüksekokul

mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl gö-

rev yapmış olmak,

3) Köprü Ekip Şefi Hazırlama Kursu veya Köprü Ekip Şefi, Köprüler Şefi kursu veya

Yol Mühendisleri Temel kursunda başarılı olmak,

r) Teknik şef (Aplikasyon Şefi);

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise dengi teknik okul,

diğerleri için en az iki yıllık teknik yüksekokul veya fakültelerin; Kadastro, Harita bölümleri

ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az yedi yıl, iki yıllık teknik yüksekokul

mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl gö-

rev yapmış olmak,

3) Yol Orta Kademe Teknik Elemanları Hazırlama veya Yol Kısım Şefi Hazırlama veya

Yol Teknik Elemanları veya Yol Mühendisleri Temel veya Demiryolu Bakım Teknik Elemanları

(Yol) kursunda başarılı olmak,
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s) Teknik şef (Kaynak Şefi);

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise dengi teknik okul,

diğerleri için en az iki yıllık teknik yüksekokul veya fakültelerin; Metalürji, Makine, Elektrik

bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az yedi yıl, iki yıllık teknik yüksekokul

mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl gö-

rev yapmış olmak,

3) Yol Orta Kademe Teknik Elemanları Hazırlama veya Yol Kısım Şefi Hazırlama veya

Yol Teknik Elemanları veya Yol Mühendisleri Temel veya Demiryolu Bakım Teknik Elemanları

(Yol) kursunda başarılı olmak,

ş) Teknik şef (Tarım Şefi);

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise dengi teknik okul,

diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az yedi yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul

mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl

hizmeti bulunmak,

t) Sürveyan (Yol Sürveyanı);

1) En az lise dengi teknik okulların Yol, Alt Yapı, Üst Yapı, İnşaat, Yapı, Yapı Ressam-

lığı, Harita, Kadastro, Jeoteknik bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden

mezun olmak veya,

2) En az lise dengi teknik okul mezunu olarak Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)

unvanında görev yapmış olmak,

u) Sürveyan (EST Sürveyanı);

1) En az lise dengi teknik okulların Elektrik, Elektronik, Telekomünikasyon, Haberleş-

me, Bilgisayar, Mekatronik bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun

olmak veya,

2) En az lise dengi teknik okul mezunu olarak Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)

unvanında görev yapmış olmak,

ü) Memur (Hat Bakım Onarım Memuru);

1) En az lise dengi okul mezunu olmak,

2) Teknisyen yardımcısı (Yol Çavuşu), memur (Yol ve Geçit Kontrol Memuru) unva-

nında görev yapmış olmak,

v) Memur (Yol ve Geçit Kontrol Memuru);

1) En az lise dengi teknik okul mezunu olmak,

y) Memur (Tarım Memuru);

1) Teknisyen yardımcısı (Tarım Çavuşu) unvanında görev yapmış olmak veya,

2) En az lise dengi okul mezunu olmak,

z) Servis müdürü (Demiryolu Modernizasyon);

1) Mühendislik fakültelerinin İnşaat, Harita, Makine, Jeoloji, Metalurji, Elektrik, Elek-

trik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme bölümleri ya da bu bölümlere denk olan

diğer bölümlerden mezun olmak,
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2) Servis müdür yardımcısı (Tesisler/Yol/Demiryolu Bakım/Demiryolu Modernizasyon)

unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

aa) Servis müdür yardımcısı (Demiryolu Modernizasyon);

1) Mühendislik Fakültelerinin İnşaat, Harita, Makine, Jeoloji, Metalurji, Elektrik, Elek-

trik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Endüstri, Bilgisayar, Kontrol, Teleko-

münikasyon, Fizik bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Müdür (Yol/Demiryolu Bakım Onarım Müdürü), kontrolör (Tesisler/Yol Kontrolörü),

başmühendis unvanında en az iki yıl veya mühendis unvanında en az beş yıl görev yapmış ol-

mak,

bb) Servis müdürü (Trafik ve İstasyon Yönetimi);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Servis müdür yardımcısı (Trafik/Trafik ve İstasyon Yönetimi) unvanında en az bir

yıl görev yapmış olmak,

cc) Servis müdür yardımcısı (Trafik ve İstasyon Yönetimi);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Başkontrolör (Hareket Başkontrolörü), kontrolör (Hareket Kontrolörü) unvanında

görev yapmış olmak,

çç) Müdür (Trafik Yönetim Merkezi Müdürü);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Başkontrolör (Trafik Başkontrolörü) unvanında en az üç yıl veya kontrolör (Trafik

Kontrolörü) unvanında en az altı yıl görev yapmış olmak,

dd) Müdür (Gar Müdürü);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Başkontrolör (Hareket Başkontrolörü), kontrolör (Hareket Kontrolörü) unvanında

görev yapmış olmak, başkontrolör (Trafik Başkontrolörü) unvanında en az iki yıl, gar şefi, mü-

dür yardımcısı (Gar Müdür Yardımcısı) unvanında en az üç yıl veya kontrolör (Trafik Kontro-

lörü) unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

ee) Başkontrolör (Trafik Başkontrolörü);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Kontrolör (Trafik Kontrolörü) unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

ff) Gar şefi;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) İstasyon şefi unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

gg) Kontrolör (Trafik Kontrolörü);

1) En az iki yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) İstasyon şefi unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

3) Dispeçer veya Trafik Kontrolörü Kursunda başarılı olmak,

4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Dispeçer veya Trafik Kontrolörü

Kursunda başarılı olanlarda bu bendin (2) alt bendinde yer alan şartlar aranmaz,
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ğğ) İstasyon şefi;

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise, diğerleri için en

az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Hareket memuru unvanında; lise ve dengi okul mezunları için en az üç yıl, iki veya

üç yıllık yüksekokul mezunları için en az iki yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları

için en az bir yıl görev yapmış olmak,

hh) Servis müdürü (Kapasite Yönetim);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Servis müdür yardımcısı (Trafik/Trafik ve İstasyon Yönetimi/Kapasite) unvanında

en az bir yıl görev yapmış olmak,

ıı) Servis müdür yardımcısı (Kapasite Yönetim);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Amir (Hareket Bölge Amiri), başkontrolör (Hareket Başkontrolörü), kontrolör (Ha-

reket Kontrolörü) unvanında görev yapmış olmak,

ii) Servis Müdürü (Emlak);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Servis müdür yardımcısı (Emlak ve İnşaat/Emlak) unvanında en az bir yıl veya baş-

mühendis, başmimar unvanında en az iki yıl veya mühendis (İnşaat, Harita, Makine, Elektrik),

mimar, şehir plancısı unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

jj) Servis müdür yardımcısı (Emlak);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Başmühendis, başmimar unvanında en az iki yıl veya müdür yardımcısı (Şube Müdür

Yardımcısı), uzman, mühendis (İnşaat, Harita, Makine, Elektrik), mimar, şehir plancısı unva-

nında en az üç yıl veya teknik şef (Emlak Şefi, Bölge Kısım Şefi), Şef (Kira İşleri Şefi) unva-

nında en az dört yıl görev yapmış olmak,

kk) Teknik şef (Emlak Şefi, Bölge Kısım Şefi);

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise dengi teknik okul,

diğerleri için en az iki yıllık teknik yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık teknik

yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık teknik yüksekokul veya fakülte mezunları

için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

ll) Şef (Kira İşleri Şefi);

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise, diğerleri için en

az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise ve dengi okul mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul me-

zunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hiz-

meti bulunmak,

mm) Servis müdürü (İnsan Kaynakları);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Servis müdür yardımcısı (Personel ve İdari İşler/İnsan Kaynakları) unvanında en az

bir yıl görev yapmış olmak,
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nn) Servis müdür yardımcısı (İnsan Kaynakları);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Müdür yardımcısı (Şube Müdür Yardımcısı, Fabrika Personel ve İdari İşler/İnsan

Kaynakları Müdür Yardımcısı, Liman Personel ve İdari İşler/İnsan Kaynakları Müdür Yardım-

cısı), uzman unvanında veya unvan değişikliğine tabi pozisyonlar içerisinde yer alan unvanlarda

görev yapmış olmak veya Şef (Personel Şefi) unvanında en az bir yıl veya diğer Şef pozisyo-

nundaki unvanlarda üç yıl görev yapmış olmak,

3) İnsan Kaynakları Yönetimi kursunda başarılı olmak,

oo) Müdür (Fabrika İnsan Kaynakları Müdürü, Liman İnsan Kaynakları Müdürü);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Müdür yardımcısı (Şube Müdür Yardımcısı), uzman, müdür yardımcısı (Fabrika Per-

sonel ve İdari İşler/İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı, Liman Personel ve İdari İşler/İnsan

Kaynakları Müdür Yardımcısı) unvanında görev yapmış olmak veya Şef (Personel Şefi) unva-

nında en az bir yıl veya diğer şef pozisyonundaki unvanlarda en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) İnsan Kaynakları Yönetimi kursunda başarılı olmak,

öö) Müdür yardımcısı (Fabrika İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı, Liman İnsan Kay-

nakları Müdür Yardımcısı);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) En az yedi yıl hizmeti bulunmak,

3) Uzman, Şef (Personel Şefi, Büro Şefi) unvanında görev yapmış olmak,

4) İnsan Kaynakları Yönetimi kursunda başarılı olmak,

pp) Şef (Personel Şefi);

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef (Büro Şefi) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

3) İnsan Kaynakları Yönetimi kursunda başarılı olmak,

rr) Şef (Eğitim Şefi);

1) Amir (Eğitim Program Amiri) unvanında görev yapmış olmak veya,

2) En az iki yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

3) Şef (Büro Şefi) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

4) Eğitim Programlama kursunda başarılı olmak,

ss) Servis müdürü (Muhasebe ve Finansman);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Merkez mali işler müdür yardımcısı, servis müdür yardımcısı (Mali İşler/Muhasebe

ve Finansman) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

şş) Servis müdür yardımcısı (Muhasebe ve Finansman);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Merkez mali işler müdür yardımcısı, müdür yardımcısı (Muhasebe Müdür Yardım-

cısı, Şube Müdür Yardımcısı), uzman unvanında görev yapmış olmak veya şef (Mali İşler Şefi)

unvanında en az bir yıl veya diğer şef pozisyonlarındaki unvanlarda üç yıl görev yapmış ol-

mak,
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3) Mali İşler Yönetimi Kursunda başarılı olmak,

tt) Müdür (Muhasebe Müdürü) kadrolarına atanmak için;

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Müdür yardımcısı (Şube Müdür Yardımcısı, Muhasebe Müdür Yardımcısı), uzman

unvanında görev yapmış olmak veya şef (Mali İşler Şefi) unvanında en az bir yıl veya diğer

şef pozisyonlarındaki unvanlarda üç yıl görev yapmış olmak,

3) Mali İşler Yönetimi Kursunda başarılı olmak,

uu) Müdür yardımcısı (Muhasebe Müdür Yardımcısı);

1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az dokuz yıl, dört yıllık yüksekokul

veya fakülte mezunları için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

2) Şef (Mali İşler Şefi) unvanında görev yapmış olmak veya Şef (Büro Şefi) unvanında

en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) Mali İşler Uygulamaları ve Yönetimi Kursunda başarılı olmak,

üü) Şef (Mali İşler Şefi);

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef (Büro Şefi) unvanında en az bir yıl veya şef (Vezne Şefi) unvanında en az iki yıl

görev yapmış olmak,

3) Mali İşler Uygulamaları ve Yönetimi Kursunda başarılı olmak,

vv) Şef (Vezne Şefi);

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul

veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Veznedar unvanında en az dört yıl veya veznedar (Başveznedar) unvanında en az iki

yıl görev yapmış olmak,

yy) Servis müdürü (Satın Alma ve Stok Kontrol);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Servis müdür yardımcısı (Malzeme/Satın Alma ve Stok Kontrol) unvanında en az

bir yıl veya başmühendis unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

zz) Servis müdür yardımcısı (Satın Alma ve Stok Kontrol);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Başmühendis, müdür yardımcısı (Teslim Alma ve Yollama Müdür Yardımcısı, Ana

İkmal Merkezi Müdür Yardımcısı) unvanında görev yapmış olmak veya müdür yardımcısı (Şu-

be Müdür Yardımcısı), uzman, mühendis unvanında en az iki yıl veya şef (Büro Şefi), Tekniker

unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) Satın Alma ve Stok Kontrol Yönetimi kursunda başarılı olmak,

aaa) Servis müdürü (Destek Hizmetleri);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Servis müdür yardımcısı (Destek Hizmetleri) unvanında en az bir yıl görev yapmış

olmak,
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bbb) Servis müdür yardımcısı (Destek Hizmetleri);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Müdür yardımcısı, uzman pozisyonlarında görev yapmış olmak veya şef, teknik şef

pozisyonlarında en az üç yıl veya lisans seviyesinde öğrenimle ihraz edilen unvan değişikliğine

tabi pozisyonlar içerisinde yer alan unvanlarda veya tekniker unvanında en az üç yıl görev yap-

mış olmak,

3) Destek Hizmetleri Yönetimi kursunda başarılı olmak,

ccc) Sivil savunma uzmanı;

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Müdür yardımcısı, uzman unvanında iki yıl görev yapmış olmak,

ççç) Müdür (Kreş Müdürü);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Müdür yardımcısı, uzman pozisyonlarında görev yapmış olmak veya şef pozisyon-

larında, çocuk eğitimcisi (Çocuk Gelişim ve Eğitimcisi) unvanında en az üç yıl veya lisans se-

viyesinde öğrenimle ihraz edilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlar içerisinde yer alan un-

vanlarda en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

3) Destek Hizmetleri Yönetimi kursunda başarılı olmak,

ddd) Koruma ve güvenlik müdürü (Merkez);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Koruma ve güvenlik müdür yardımcısı unvanında iki yıl veya koruma ve güvenlik

amiri unvanında dört yıl görev yapmış olmak,

3) Koruma ve Güvenlik Personeli Yönetimi, Yöneticiliği, Yeterliliği ve Etkinliği Kur-

sunda başarılı olmak,

4) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11 inci

maddesi gereği silahlı çalışma izni bulunmak,

eee) Koruma ve güvenlik müdür yardımcısı (Merkez);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) En az on iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Koruma ve güvenlik amiri unvanında iki yıl veya koruma ve güvenlik amir yardım-

cısı unvanında üç yıl veya koruma ve güvenlik şefi unvanında dört yıl görev yapmış olmak,

4) Koruma ve Güvenlik Personeli Yönetimi, Yöneticiliği, Yeterliliği ve Etkinliği Kur-

sunda başarılı olmak,

5) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11 inci maddesi gereği silahlı

çalışma izni bulunmak,

fff) Koruma ve güvenlik müdürü (Bölge);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Koruma ve güvenlik müdür yardımcısı unvanında görev yapmış olmak veya koruma

ve güvenlik amiri unvanında en az bir yıl veya koruma ve güvenlik amir yardımcısı unvanında

iki yıl, koruma ve güvenlik şefi unvanında üç yıl görev yapmış olmak,

3) Koruma ve Güvenlik Personeli Yönetimi, Yöneticiliği, Yeterliliği ve Etkinliği Kur-

sunda başarılı olmak,
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4) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11 inci maddesi gereği silahlı

çalışma izni bulunmak,

ggg) Koruma ve güvenlik müdür yardımcısı (Bölge);

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik amiri unvanında görev yapmış olmak veya koruma ve güvenlik

amir yardımcısı unvanında en az bir yıl veya koruma ve güvenlik şefi unvanında iki yıl görev

yapmış olmak,

3) Koruma ve Güvenlik Personeli Yönetimi, Yöneticiliği, Yeterliliği ve Etkinliği Kur-

sunda başarılı olmak,

4) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11 inci maddesi gereği silahlı

çalışma izni bulunmak,

ğğğ) Koruma ve güvenlik amiri;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı unvanında görev yapmış olmak veya koruma

ve güvenlik şefi unvanında en az bir yıl veya koruma ve güvenlik grup şefi unvanında en az üç

yıl görev yapmış olmak,

3) Koruma ve Güvenlik Personeli Yönetimi, Yöneticiliği, Yeterliliği ve Etkinliği Kur-

sunda başarılı olmak,

4) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11 inci maddesi gereği silahlı

çalışma izni bulunmak,

hhh) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef (Koruma ve Güvenlik Şefi) unvanında en az bir yıl veya koruma ve güvenlik

grup şefi unvanında iki yıl görev yapmış olmak,

3) Koruma ve Güvenlik Personeli Yönetimi, Yöneticiliği, Yeterliliği ve Etkinliği Kur-

sunda başarılı olmak,

4) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11 inci maddesi gereği silahlı

çalışma izni bulunmak,

ııı) Şef (Koruma ve Güvenlik Şefi);

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise ve dengi okul, di-

ğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik grup şefi unvanında en az bir yıl veya koruma ve güvenlik gö-

revlisi unvanında en az yedi yıl görev yapmış olmak,

3) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11 inci maddesi gereği silahlı

çalışma izni bulunmak,

iii) Koruma ve güvenlik grup şefi;

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise ve dengi okul, di-

ğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise ve dengi okul mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul me-

zunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hiz-

meti bulunmak,
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3) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

4) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11 inci maddesi gereği silahlı

çalışma izni bulunmak,

jjj) Çözümleyici;

1) Dört yıllık yüksek teknik yükseköğrenim görmüş olmak,

2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Programcı (Uzman Programcı) unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak veya

programcı unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

4) Bilişim Teknolojileri kursunda başarılı olmak,

kkk) Programcı yardımcısı;

1) Bilgisayar programcılığı eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak

veya dört yıllık yüksekokul mezunu olup, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işlet-

meni unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

lll) Müdür (Liman Teknik Müdürü);

1) Dört yıllık teknik yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Başmühendis unvanında görev yapmış olmak veya mühendis, Teknik Şef (Bakım

Onarım Şefi, Elektrik İşleri Şefi) unvanında en az üç yıl veya mühendis unvanında en az beş

yıl görev yapmış olmak,

mmm) Müdür (Liman Operasyon Müdürü);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Şef (Liman Servis Şefi, Liman Servis Terminal Şefi) unvanında en az üç yıl veya

şef (Liman Şefi) unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

nnn) Teknik şef (Elektrik İşleri Şefi);

1) Dört yıllık teknik yükseköğrenim (Elektrik, Elektronik bölümleri ya da bu bölümlere

denk olan diğer bölümler) mezunu olmak,

2) Şef yardımcısı, başteknisyen, sürveyan, mühendis, tekniker, teknisyen unvanında en

az beş yıl hizmeti bulunmak,

ooo) Teknik şef (Bakım Onarım Şefi);

1) Dört yıllık teknik yükseköğrenim (Makine bölümü ya da bu bölüme denk olan diğer

bölümler) mezunu olmak,

2) Şef yardımcısı, başteknisyen, sürveyan, mühendis, tekniker, teknisyen unvanında en

az beş yıl hizmeti bulunmak,

ööö) Şef (Liman Servis Şefi, Liman Servis Terminal Şefi);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Şef (Liman Şefi) unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

ppp) Şef (Liman Şefi);

1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul

veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

2) Şef Yardımcısı (Liman Şef Yardımcısı), Şef (Liman Ambar Şefi) unvanında en az

bir yıl görev yapmış olmak,
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rrr) Şef (Liman Ambar Şefi);

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise ve dengi okul, di-

ğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise ve dengi okul mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul me-

zunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hiz-

meti bulunmak,

3) Puantör (Liman Başpuantörü) unvanında en az iki yıl veya puantör (Liman Puantörü)

unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

sss) Avukat (Müşavir Avukat);

1) En az beş yıl avukatlık hizmeti bulunmak,

şşş) Müdür (Bölge DERY Müdürü);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) EYS Personeli Hazırlama Kursu veya Avrupa Birliği 2004/49/EC nolu Emniyet Di-

rektifi’ne uygun Emniyet Yönetim Sistemi sertifikalı eğitiminde başarılı olmak,

ttt) Başuzman (DERY Başuzmanı);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) EYS Personeli Hazırlama Kursu veya Avrupa Birliği 2004/49/EC nolu Emniyet Di-

rektifi’ne uygun Emniyet Yönetim Sistemi sertifikalı eğitiminde başarılı olmak,

uuu) Kontrolör (DERY Kontrolörü);

1) İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az on bir yıl hizmeti bulun-

mak,

2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulun-

mak,

3) EYS Kaza Araştırma ve İnceleme Kursu Eğitimi veya Kaza ve Olay Raporları Ha-

zırlama Eğitiminde başarılı olmak,

üüü) Müdür (Jeoteknik Mühendislik Hizmetleri Müdürü);

1) Mühendislik Fakültelerinin Jeoloji, Jeofizik, Maden veya İnşaat Mühendisliği bö-

lümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Başmühendis unvanında görev yapmış olmak veya Mühendis unvanında en az sekiz

yıl görev yapmış olmak,

vvv) Müdür (EST Mühendislik Hizmetleri Müdürü);

1) Mühendislik Fakültelerinin Mekatronik, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik,

Elektronik ve Haberleşme veya Fizik Mühendisliği bölümleri ya da bu bölümlere denk olan

diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Başmühendis unvanında görev yapmış olmak veya Mühendis unvanında en az sekiz

yıl görev yapmış olmak,

yyy) Müdür (Malzeme ve Kaynak Mühendislik Hizmetleri Müdürü);

1) Mühendislik Fakültelerinin Makine, Metalürji, Malzeme veya Metalürji ve Malzeme

Mühendisliği bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak,
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2) Başmühendis unvanında görev yapmış olmak veya Mühendis unvanında en az sekiz

yıl görev yapmış olmak,

3) Tahribatlı/Tahribatsız muayene yöntemlerinden en az birinden sertifika sahibi ol-

mak,

zzz) Müdür (Mali ve İdari İşler Müdürü);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Müdür yardımcısı pozisyonunda en az üç yıl veya Şef pozisyonunda en az beş yıl

görev yapmış olmak,

aaaa) Müdür (Yol Üstyapı Mühendislik Hizmetleri Müdürü);

1) Mühendislik Fakültelerinin Makine, İnşaat, Elektrik-Elektronik, Mekatronik bölüm-

leri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Başmühendis unvanında görev yapmış olmak veya Mühendis unvanında en az sekiz

yıl görev yapmış olmak,

3) Demiryolu üstyapı ölçüm makinelerinin ölçme ve değerlendirme sertifikalarından

en az birine sahip olmak,

bbbb) Müdür (Teknik Projeler ve Mühendislik Hizmetleri Müdürü);

1) Başmühendis unvanında görev yapmış olmak veya mühendis unvanında en az sekiz

yıl görev yapmış olmak,

2) Proje Yöneticisi sertifikası olmak.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar un-

vanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

a) Avukat;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

b) Çocuk Eğitimcisi;

1) Üniversitelerin, yüksekokulların veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun

olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

c) Fizikçi, Kimyager, Mimar, Mühendis, Psikolog, Şehir Plancısı;

1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

ç) Hemşire;

1) Üniversitelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden

mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

d) İstatistikçi;

1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
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e) Kaptan, Kaptan (Kılavuz Kaptan);

1) 28/11/2006 tarihli ve 26360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kılavuz Kaptanların

Yeterlikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelikte be-

lirtilen şartları taşımak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

f) Mütercim;

1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Son başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Mer-

kezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) (A) seviyesinde

puan almış olmak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

g) Öğretmen;

1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak (TCDD meslek dersi öğretmenleri

hariç),

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

ğ) Programcı;

1) Bilgisayar programcılığı eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

h) Tekniker;

1) İki yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

ı) Teknisyen;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim-öğretim veren okulların ilgili bölümünden

mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları

Sınav şartı

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların

yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

Duyuru ve başvuru

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak

kadro veya pozisyonlar yazılı sınavlardan en az otuz gün önce yazılı ve/veya elektronik ortamda

ilan edilir. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla; ilan edilen, birden fazla kadro ve pozisyon

için gerekli şartları taşıyan personel, farklı kadro ve pozisyonlardan sadece biri için başvuruda

bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen

izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(2) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, yapılan başvuruları inceleyerek atama şartlarını

taşıyan ve taşımaması nedeniyle sınava kabul edilmeyenleri gerekçesi ile birlikte Teşebbüsün

internet/intranet sitesinden ilan eder. İlan edilen listelere itirazlar, ilan tarihinden itibaren beş
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iş günü içerisinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılır. İtirazlar, son itiraz iş gününden

sonraki beş iş günü içerisinde sonuçlandırılarak Teşebbüsün internet/intranet sitesinden ilan

edilir.

(3) Diğer kurum ve kuruluşların personeli, aday memurlar ile Teşebbüste ilk defa söz-

leşme yenilemesi yapılmamış personel görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına baş-

vuramaz.

Yazılı sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer veril-

mek suretiyle belirlenecek konularda yapılır. Yazılı sınav, Teşebbüs tarafından yapılabileceği

gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye

ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından

birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda yüz puan üze-

rinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Yazılı sınavda başarılı sayılanlar en yüksek puan alan adaydan baş-

lamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır.

Sözlü sınava alınacaklar listesinde son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü

sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

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

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz

üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş

kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı,

yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenir. Sınav

sonuçları Teşebbüsün internet/intranet sitesinde ilan edilir.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen,

ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla

asıl aday sayısı kadar personel, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek

olarak belirlenebilir.

(3) Başarı puanının eşit olması durumunda sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,
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b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belir-

lenir.

(4) Teşebbüs tarafından tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak

ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanma

MADDE 15 – (1) Atanmaya hak kazanan personelin, başarı sıralaması listesinin ke-

sinleşmesinden itibaren altmış gün içerisinde tercihlerine göre atamaları yapılır.

(2) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-

maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya

pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadro ve pozisyonlara ihtiyacın devam etmesi ha-

linde; başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak kaydıyla,

aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak ilk sınava ilişkin duyuruya kadar, bu Yö-

netmeliğin 14 üncü maddesine göre belirlenmiş olması halinde, yedekler arasından başarı sı-

ralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılma-

yanlar ile başarısız olan veya yedeklerden başarı sıralaması listesinin kesinleştiği tarihten iti-

baren altı ay içindeki ilk sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma hakla-

rından herhangi bir sebeple vazgeçenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak ata-

malar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara yapılacak atamalar

MADDE 16 – (1) Unvan değişikliği sınavı, belirlenecek görev alanları ve atama yapı-

lacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda Teşebbüste

veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı

aranmaz.

(2) En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara

ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan

unvan değişikliği sınavı sonundaki başarı sırasına göre yapılır.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, un-

van değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(4) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 17 – (1) Teşebbüs tarafından yapılacak veya yaptırılacak sınavlara ilişkin gö-

revde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşacak sınav kurulu veya kurulları

teşkil edilir. Sınav kurulu veya kurulları atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin

başkanlığında atamaya yetkili amirce belirlenecek insan kaynakları temsilcisi veya temsilcileri
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ile diğer üyelerden oluşur. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasın-

dan kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir. Sınav

kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden lisansüstü öğrenim

hariç öğrenim ve bulundukları unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(2) Sınav kurulu başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil)

kan ve kayın hısımlarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar. Görev aldıklarının tespit edil-

mesi halinde bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek

üye veya üyeler görevlendirilir. Asıl üyenin bulunmadığı hallerde toplantıya yedek üye katılır.

(3) Sınav kurulu, sınavların yapılması veya yaptırılması, sınav sonuçlarının ilanı, iti-

razların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(4) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Gerekli gö-

rülmesi halinde taşra teşkilatında aynı usul ile sözlü sınava yönelik olarak beş kişiden müte-

şekkil sınav kurulu veya kurulları oluşturulabilir.

(5) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yü-

rütülür.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 18 – (1) Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün

içinde sınav kurulu tarafından Teşebbüsün internet/intranet sitesinde ilan edilir ve aynı tarih

itibariyle adaylara tebliğ edilmiş sayılır. İlgililer, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde

sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak

itiraz başvuruları, ilgisine göre sınav kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir.

İnceleme sonuçları en geç on iş günü içerisinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. İtiraz üzerine

verilen karar kesindir.

(2) Yazılı sınavlarda, itiraz sonucu sınav kurulunca hatalı olduğu sonucuna varılan so-

rular, iptal edilerek tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 19 – (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bu gibi hareketlere

teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve dü-

zenlenen bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca haklarında disiplin hükümlerine göre

işlem yapılır.

(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde,

ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca bu kişiler hakkında

adli ve disiplin hükümlerine göre işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 20 – (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki I sayılı cetvelinde

yer alan unvanlarda görev yapanlardan, atanılacak kadronun gerektirdiği öğrenim şartını taşı-

yanların diğer görev gruplarına geçişleri hariç olmak üzere, görev grupları arasındaki geçişler

aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.
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a) Ana görev gruplarında; alt grupların kendi içinde veya daha alt gruplarında yer alan

görevlere, atama yapılacak görevin gerektirdiği öğrenim şartını taşımak kaydı ve personelin

isteği ile görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir. Ancak, dört yıllık yük-

seköğrenim görmüş olma şartını taşıyan ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki I

sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapanların, İşletme Müdürü, Müşavir, Başuzman,

Müdür kadrolarına görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atamaları yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara ge-

çişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Teşebbüste veya diğer kamu kurum ve kuru-

luşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görev-

lere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler unvan

değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Doktora öğrenimini bitiren personelin; bu Yönetmelikle belirlenen toplam hizmet

süresine sahip olmaları ve aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla Uzman veya aynı düzey-

deki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarında bu Yönetmeliğin sınavlara ilişkin

hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanlarda daha önce görev yapan-

ların aynı unvana tekrar atanmalarında sınav şartı ile alt görev şartı ve süresi aranmaz.

Engellilerin sınavları

MADDE 22 – (1) Gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek du-

rumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Ku-

ruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hü-

kümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 8/1/2012 tarihli ve 28167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıkları Personeli

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim şartı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle

iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci ve 8 inci

maddelerin uygulanması bakımından, dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryol-

ları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.
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Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE VAGON SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ (TÜVASAŞ)

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel

Müdürlüğünde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan

değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Mü-

dürlüğünde memur kadroları ve sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapan personelin

5 inci maddede belirtilen görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacak-

ları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nunu ve 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile 15/3/1999

tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Ku-

ruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hü-

kümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da

grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Birim: Türkiye Vagon Sanayii Genel Müdürlüğünde belirli hizmetleri bünyesinde

toplayıp yürüten ve/veya uygulayan teknik ve idari bölümleri,

ç) Birim amiri: Birimdeki en üst düzeydeki yöneticiyi,

d) Fabrika: Mal üretilen birimleri,

e) Genel müdür: Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürünü,

f) Genel müdürlük: Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

g) Genel Yönetmelik: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,

ğ) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan

görevlere aynı veya başka hizmet gruplarında yapılacak görevde yükselme niteliğindeki ata-

maları,

25 Aralık 2017 – Sayı : 30281                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



h) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sa-

yılan görevlere atanabilmek için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

ı) Hizmet grupları: Benzer ve/veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,

i) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) ben-

dine göre hesaplanan süreleri,

j) İş günü: Ulusal bayram, genel tatil ve hafta sonu tatili günleri hariç diğer günleri,

k) Personel: Kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışanları,

l) Sınav kurulu: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin

işlemleri yürütmek üzere oluşturulan kurulu,

m) Sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin

(c) bendinde tanımlanan ve işçi statüsünde olmayan personeli,

n) Unvan: Bakanlar Kurulunca ihdas edilen Kuruma ait kadro ve pozisyonları,

o) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim

sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

ö) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha

üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevde yükselme sınavına tabi kadro

veya pozisyonlar gruplandırılmak suretiyle aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü,

2) Şef, itfaiye şefi, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik grup şefi,

3) Şef yardımcısı.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Başuzman, müşavir,

2) Uzman, sivil savunma uzmanı.

ç) Teknik hizmetler grubu;

1) Başmühendis,

2) Teknik uzman,

3) Teknik şef,

4) Makinist, Konstrüktör,

5) Makinist yardımcısı.

d) Bilgi İşlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici.

e) Sağlık hizmetleri grubu;

1) Baştabip,

2) Tabip.
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f) İdari hizmetler grubu;

1) Bilgisayar işletmeni, muhasebeci, veznedar, haberleşme memuru, memur, tren teşkil

memuru, mutemet, pazarlamacı, sekreter, şoför.

g) Destek hizmetleri grubu;

1) İtfaiyeci, hizmetli.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvan değişikliğine tabi pozisyonlar şunlardır:

a) Avukat, mühendis, mimar, ekonomist, kimyager, programcı, mütercim, tekniker, tek-

nisyen, teknik ressam, hemşire ve laborant.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalar

MADDE 6 – (1) Aşağıda yer alan unvana yapılacak atamalarda en az 657 sayılı Devlet

Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olma

şartı yanında aşağıdaki şartlar aranır:

a) İç Denetçi kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Teşekkülde memur veya sözleşmeli statüde en az beş yıl fiili olarak görev yapmış

olmak,

3) Geçerli olduğu yılın Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Genel

Yatırım ve Finansman Programında yer alan şartları taşımak.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadro/pozisyonlara görevde yükselme sı-

navı suretiyle atanabilmek için;

a) Genel Müdürlük bünyesinde en az altı ay çalışmış olmak,

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

şartları aranır.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanabilecek kadro ve pozis-

yonlar için genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube Müdürü (İdari birimlerde) kadrosuna atanmak için;

1) Sağlık, mesleki veya teknik öğrenim hariç olmak üzere en az dört yıllık yüksekokul

mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda

görev yapmış olmak veya uzman veya ekonomist unvanında toplam en az üç yıl veya şef un-

vanında en az dört yıl görev yapmış olmak.

b) Şube Müdürü (teknik ve sağlık birimlerinde) kadrosuna atanmak için;

1) En az dört yıllık yüksekokulların sağlık, mesleki veya teknik bölümlerinin birinden

mezun olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda

görev yapmış olmak veya başmühendis, baştabip, tabip, teknik uzman, teknik şef unvanlarında

toplam en az 3 yıl veya mühendis, mimar, çözümleyici unvanlarında toplam en az dört yıl görev

yapmış olmak.
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c) Şef pozisyonuna atanmak için;

1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunanlar için bu tarihten önce en

az lise veya dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yüksek öğrenim

görenler için en az dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgisayar işletmeni, şef yardımcısı, muhasebeci, veznedar, pazarlamacı, memur,

mutemet, haberleşme memuru, tren teşkil memuru, şoför ve sekreter unvanlarında toplam en

az iki yıl görev yapmış olmak.

ç) İtfaiye Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunanlar için bu tarihten önce en

az lise ve dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İtfaiyeci unvanında en az beş yıl hizmeti bulunmak.

d) Koruma ve güvenlik amiri pozisyonuna atanmak için;

1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az on yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

3) Koruma ve güvenlik grup şefi unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak.

e) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunanlar için bu tarihten önce en

az lise ve dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise ve dengi okul mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul me-

zunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hiz-

meti bulunmak,

3) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak.

f) Hukuk müşaviri kadrosuna atanmak için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) En az yedi yıl Avukatlık hizmeti bulunmak.

g) Başuzman kadrosuna atanmak için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda

toplam en az altı ay görev yapmış olmak.

ğ) Müşavir kadrosuna atanmak için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda

toplam en az altı ay görev yapmış olmak.

h) Uzman (İdari) pozisyonuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulun-

mak,
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2) Şef, mütercim, muhasebeci unvanlarında toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

ı) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanmak için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda

toplam en az bir yıl görev yapmış olmak veya Uzman unvanında iki yıl görev yapmış olmak.

i) Başmühendis pozisyonuna atanmak için;

1) Mühendislik fakültesi mezunu olmak,

2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Teknik uzman unvanında en az bir yıl veya Teknik Şef unvanında en az iki yıl veya

Mühendis unvanında en az 3 yıl görev yapmış olmak.

j) Teknik Uzman pozisyonuna atanmak için;

1) İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az on yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık teknik yüksekokul veya fakülte mezunları için en az dokuz yıl hizmeti

bulunmak,

3) Teknik şef unvanında en az bir yıl veya konstrüktör, mühendis, mimar, çözümleyici,

programcı unvanlarında toplam en az iki yıl görev yapmış olmak.

k) Teknik şef pozisyonuna atanmak için;

1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunanlar için bu tarihten önce en

az lise veya dengi teknik okul, diğerleri için en az iki yıllık teknik yüksekokul mezunu olmak,

2) İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yüksek

teknik öğrenim görenler için en az dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Mühendis, mimar, kimyager unvanlarında toplam en az bir yıl veya tekniker, teknik

ressam, teknisyen, çözümleyici, programcı, makinist, konstrüktör unvanlarında toplam en az

iki yıl görev yapmış olmak.

l) Makinist pozisyonuna atanmak için;

1) En az lise dengi teknik okulların raylı sistemler, raylı sistemler teknolojileri, demir-

yolu araçları, demiryolu inşaatı makine, motor, elektrik, elektrik-elektronik, elektronik, me-

katronik bölümlerinden mezun olmak veya,

2) Makinist Yardımcısı unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Tren Makinist ehliyetine sahip olmak.

m) Konstrüktör pozisyonuna atanmak için;

1) En az lise dengi teknik öğrenim mezunu olmak.

n) Makinist Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

1) En az lise dengi teknik okulların raylı sistemler, raylı sistemler teknolojileri, demir-

yolu araçları, demiryolu inşaatı makine, motor, elektrik, elektrik-elektronik, elektronik, me-

katronik bölümlerinden mezun olmak,

2)  Tren Makinist ehliyetine sahip olmak.

o) Çözümleyici pozisyonuna atanmak için;

1) En az dört yıllık teknik yükseköğrenim mezunu olmak,
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2) En az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

3) Programcı unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak.

ö) Baştabip pozisyonuna atanmak için;

1) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az 8 yıl tabiplik yapmış olmak.

p) Bilgisayar işletmeni, şef yardımcısı, muhasebeci, veznedar pozisyonuna atanmak

için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bilgisayar işletmeni pozisyonuna atanabilmek için ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı

onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında

en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

3) En az 5 yıl hizmeti bulunmak,

4) Memur, mutemet, haberleşme memuru, tren teşkil memuru, pazarlamacı, şoför ve

sekreter unvanlarında toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

r) Pazarlamacı pozisyonuna atanmak için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

s) Memur, mutemet, haberleşme memuru, itfaiyeci, tren teşkil memuru, şoför ve sekre-

ter pozisyonuna atanmak için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

Unvan değişikliği sınavıyla ilgili atanma şartları

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanabilecek pozisyonlar için

yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak gerekir.

(2) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtil-

miştir:

a) Avukat pozisyonuna atanmak için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

b) Mühendis, mimar, kimyager pozisyonlarına atanmak için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

c) Programcı pozisyonuna atanmak için;

1) Bilgisayar programcılığı eğitimi veren fakülte veya en az iki yıllık yükseköğrenim

mezunu olmak.

ç) Ekonomist pozisyonuna atanmak için;

1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

d) Mütercim pozisyonuna atanmak için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların sınav duyurusunda dili veya branşı belirtilen

filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun ol-

mak,

2) Başvuru tarihinden önceki son üç yıl içinde alınmış olması kaydıyla, Yabancı Dil

Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az seksen puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, bu

puana denk bir puan almış olmak.
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e) Teknik Ressam, teknisyen pozisyonlarına atanmak için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim-öğretim veren okulların ilgili bölümünden

mezun olmak.

f) Hemşire, laborant pozisyonlarına atanmak için;

1) Üniversitelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden

mezun olmak.

g) Tekniker pozisyonuna atanmak için;

1) En az iki yıllık mesleki veya teknik eğitim veren yükseköğretim okullarının ilgili

bölümlerinden mezun olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar

Sınav şartı

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacak personelin

yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

Duyuru ve başvuru

MADDE 11 – (1) Sınava katılma şartları, sınavın hangi usulde yapılacağı, sınav açılan

boş kadro unvanı/pozisyonu ve sayısı, atama yapılacak birimler, sınav konuları, sınav tarihi ve

son başvuru tarihi Personel Daire Başkanlığınca ilan edilir.

(2) İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itiba-

riyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro

unvanı/pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(3) Sınav duyurusu, sınav tarihinden en az otuz gün önce ilan edilecek şekilde birimle-

rine gönderilir.

(4) Son müracaat tarihi ile sınav tarihi arasındaki süre onbeş günden az olamaz. Sınav

başvuruları, başvurunun süresinde yapıldığını belgeleyecek şekilde personelin görev yaptığı

birime verilir. Birimler yapılan başvuruları son başvuru tarihinden itibaren beş iş günü içinde

elden Personel Daire Başkanlığına ulaştırırlar. Sınav başvuruları, ilanda belirtilmesi şartıyla

elektronik ortamda da yaptırılabilir.

(5) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri

kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(6) Personel Daire Başkanlığına yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşı-

yanlar Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilir.

Sınav Kurulu

MADDE 12 – (1) Sınav kurulu Genel Müdürlük oluru ile oluşturulur.

(2) Sınav kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, Personel

Daire Başkanlığı temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerden olmak üzere beş üyeden oluşur.

İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler

görevlendirilebilir.
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(3) Sınav kuruluna aynı usulle en az iki yedek üye belirlenebilir. Asıl üyenin bulunma-

dığı toplantıya yedek üye katılır.

(4) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler; görevde yükselme veya unvan değişikliği sına-

vına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere, öğrenim ve ihraz ettikleri

unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(5) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme veya unvan değişikliği sı-

navına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının

tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine

yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(6) Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alınır. Oylamada

çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk

sağlanmış sayılır. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup, karara katılmayan üyeler karşı

oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

Sınav kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 13 – (1) Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Görevde yükselme sınavını yapmak veya yaptırmak, unvan değişikliği sınavını yap-

tırmak.

b) Yazılı sınav usulünü ve konu başlıklarını belirlemek, sınav sorularını hazırlamak

veya hazırlatmak.

c) Sınav sonuçlarını ilan etmek.

ç) Konuların ağırlığına göre yazılı sınav sorularının sayısını ve puan değerini belirle-

mek.

d) İtirazları sonuçlandırmak.

e) Sınavlara ilişkin diğer işleri yürütmek.

Yazılı sınav

MADDE 14 – (1) Yazılı sınav Genel Müdürlükçe yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme

ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme

İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav konuları, ilan edilen kadro/pozisyonun nitelikleri dikkate alınarak Sınav

Kurulunca tespit edilir ve duyuruda belirtilir.

(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda yüz tam puan

üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sözlü sınav duyurusu ve sözlü sınav

MADDE 15 – (1) Sözlü sınav, sınavın yapılacağı tarihten en az onbeş gün önce Genel

Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) İlan edilen kadro veya pozisyonlara atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan

alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday

sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(3) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
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b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz

üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 16 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş

kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı,

yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Ge-

nel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

(2) Yapılan puanlama sonucunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belir-

lenir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya po-

zisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar per-

sonel, Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak

belirlenebilir.

(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınav sonuçları kesinleşmesine müteakip

beş iş günü içerisinde resmi internet sitesinden ilan edilir. İlan edilen sonuçlara beş iş günü

içinde itiraz edilebilir. İtirazlar yirmi iş günü içinde karara bağlanır.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde

belirtilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlara, bu unvanları en az ortaöğrenim düzeyinde

mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş olanların atanmaları; bu Yönetmelikte belirtilen

usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre

gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanları ve

atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınava katılacaklarda Genel

Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış

olma şartı aranmaz.

(3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlük personeli

başvurabilir.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, un-

van değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.
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(5) Yapılacak unvan değişikliği sınavında yüz tam puan üzerinden en az altmış puan

alanlar başarılı sayılırlar.

(6) Unvan değişikliği sınavları ile ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle başarılı olanların atanması

MADDE 18 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı

puanlarına göre atanır.

(2) Tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin ter-

cihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-

maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya

pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten iti-

baren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak mü-

teakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 16 ncı maddeye göre Genel Müdürlükçe belirlenmiş ol-

ması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan

veya yedeklerden başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak

üzere, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya

da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozis-

yonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidirler.

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar

MADDE 19 – (1) Sınav giriş belgesi esas olmak üzere, adayın doldurduğu başvuru

belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak, ata-

maları yapılmaz. Atamaları yapılmış olanların atama onayları iptal edilir.

Sınav belgelerinin muhafazası

MADDE 20 – (1) Görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavı sonucunda

atananların, sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise ilgisine göre Personel

Dairesi Başkanlığınca muhafaza edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasında geçişler

MADDE 21 – (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki I sayılı cetvelinde

yer alan unvanlarda görev yapanların diğer hizmet gruplarına geçişleri hariç olmak üzere bu

Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar

çerçevesinde yapılır.
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a) Aynı alt grup içinde kalmak kaydıyla; ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro veya

pozisyon için aranan nitelik ve özelliklere sahip olmak şartıyla, diğer görevlere sınavsız atama

yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara ge-

çişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak; Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum

ve kuruluşlarında ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt gö-

revlere, öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili

personelin isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara yapılacak atamalar ile bu pozisyonların kendi

arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre ya-

pılır.

ç) Avukat kadro veya pozisyonlarından hukuk müşaviri kadro veya pozisyonlarına, ya-

pılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Engellilerin sınavları

MADDE 22 – (1) Genel Müdürlük, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi

yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan yapılan atamalar

MADDE 23 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hak-

kında Kanunun 21 inci maddesi uyarınca yapılan ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uy-

gulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan unvanları, daha önce ilgili mev-

zuat hükümlerine uygun olarak kazananların ve bu kadro/pozisyonlara atananların hakları sak-

lıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Deği-

şikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunan ve

aynı tarih itibariyle iki veya üç yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip

oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 8 inci maddelerin uygulanması bakımından dört

yıllık yüksek öğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi

Genel Müdürü yürütür.
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Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/9/2012 tarihli ve 28412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhu-

riyet Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 11 inci

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu üyeleri; Müdür, müdür yardımcısı ile Müdürün önerisi üzerine,

Merkezin faaliyet alanına giren konularda araştırma ve yayın çalışmalarında bulunmuş, yurt

içi ve yurt dışı proje deneyimine sahip Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından

Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu, 7 üye ile Müdür ve müdür yardımcısı olmak

üzere toplam 9 üyeden oluşur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE

SPORCU SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor

Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,

yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri

ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim

organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/9/2012 28412
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Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Spor bilimleri uygulama ve sporcu sağlığı alanında, Üniversitenin bulunduğu bölgede

spor bilimleri konusunda eğitim vermek, konuyla ilgili araştırma projeleri hazırlamak, yönlen-

dirmek ve araştırma yapmak isteyenlere bilimsel kaynak sağlamak.

b) Sportif performansı geliştirmeye yönelik, amatör ve profesyonel sporcularda araş-

tırmalar yapmak, her yaş grubu için fiziksel aktivite programları düzenlemek ve önermek.

c) Üniversitenin bulunduğu bölge başta olmak üzere Türkiye genelinde, spor bilimleri

konusunda ilgili farklı disiplinlerle işbirliği sağlamak.

ç) Üniversitenin bulunduğu bölge başta olmak üzere Türkiye genelinde, sportif yetenek

seçimi taraması yapmak ve branşlara yönlendirmek.

d) Spor yaralanmalarının önlenmesinde koruyucu sağlık hizmeti sunmak, yaralanmış

sporcular başta olmak üzere özel gruplar ve engelliler rehabilitasyon programları hazırlamak

ve uygulamak.

e) Spor bilimleri ile ilgili konferans, sempozyum, seminerler ve kongreler düzenleyerek,

spor bilimleri konusunda yayın faaliyetlerinde bulunmak.

f) Spor bilimleri konusunda yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak, bilgi alış

verişi ve eleman yetiştirmede koordinasyonu sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

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

lunur:

a) Lisans ve lisansüstü öğrencilerine araştırma desteği sağlamak.
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b) Araştırmalar yapmak ve araştırmalara destek sağlamak ve uygulanan yöntemlere

yeni uygulama modelleri katmak, araştırma yapmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencilerine

önerileri konusunda uzman öğretim elemanları tarafından bilimsel araştırma zeminini hazırla-

mak, araştırmaların bilimsel ortamda sunulmasında destek sağlamak.

c) Yetenek seçimi taraması ile spora yeni başlayan kişilere sağlık taramaları yapmak,

uyguladığı motor testler sonucunda uygun spor dalına yönlendirme yapmak.

ç) Amatör ve profesyonel sporculara performans testleri uygulanarak, mevcut durum-

larını tespit etmek ve performansı geliştirici paket programlar hazırlamak.

d) Spor yaralanmalarının önlenmesine ilişkin, performansın laboratuvar şartlarında de-

ğerlendirilmesi, spor ve sağlık arasındaki ilişkinin ortaya konulması ve bilimsel gerçeklere uygun

egzersiz programları hazırlamak.

e) Sportif performans ölçümümü yapılarak, her yaş grubuna yönelik sportif yönlendir-

menin yapıldığı hizmetleri vermek.

f) Spor bilimleri ve sporcu sağlığı alanında çalışan antrenör, kondisyoner, masör, fiz-

yoterapist ve doktor gibi personele sürekli eğitim sağlayarak bölgedeki spor bilimleri ve sporcu

sağlığı konusundaki hizmet kalitesini arttırmak.

g) Üniversite içinden veya dışından Merkezin amacı ile ilgili olarak talep edilmesi ha-

linde danışmanlık hizmeti vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yük-

sekokulunda görevli öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır.

Süresi biten Müdür tekrar görevlendirileceği gibi, görev süresi dolmadan gerektiğinde Rektör

tarafından görevinden alınabilir. Süresi biten Müdür ikinci dönem tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür tarafından belirlenen, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi Müdür

yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri

yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden

sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin düzenli çalışmasını sağlamakla görevlidir, bu amaçla

her türlü tedbiri alır, Merkez çalışmalarının düzenli yürütülmesinden ve Merkezin geliştiril-

mesinden Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezi temsil etmek.

Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                                25 Aralık 2017 – Sayı : 30281



b) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak, toplantıya çağırmak ve Yönetim Kurulu

toplantısını yönetmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve yönetim ile ilgili işleri yürütmek.

ç) Merkezin amaçlarına uygun olarak ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.

d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili raporları Yönetim Kuruluna sunarak yapılması gereken

işler hakkında önerilerde bulunmak.

e) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları dahil yedi öğretim

üyesi/öğretim görevlisinden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün teklif edeceği Üniver-

sitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyele-

rinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle tekrar gö-

revlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu

ile iki ayda bir toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde karar

alınmış sayılır. Müdür gerekli durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağıra-

bilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına uygun çalışma esaslarını belirlemek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma ve uygulamaları yönlendirmek, çalışma

gruplarını oluşturmak ve bunları organize etmek.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

ç) Merkezin bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

d) İlgili mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

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

şılanır.

Yönetmelikte 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 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesinden:
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Sürekli

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Uy-

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ASEM): İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyeti: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: İstanbul Ayvansaray 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 örgün öğretim programları dışında, eğitim programları düzenleyerek

Üniversite personeli ve öğrencilerinin, çeşitli meslek grubu mensuplarının ve diğer katılımcı
bireylerin bilgi ve becerilerini arttırmak, mesleki kariyerlerini desteklemek,

b) Uzmanlık, danışmanlık, rehberlik ve proje hizmetleri vererek; Üniversitenin kamu,
özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin gelişmesine kat-
kıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İhtiyaç duyulan konularda kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara yönelik

eğitim ve sertifika programları düzenlemek,
b) Ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, seminer ve benzeri faaliyet-

lerde bulunmak,
c) İnternet aracılığı ile eğitim programları gerçekleştirmek,
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ç) Her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik kurs ve her türlü eğitsel çalışmaların orga-
nizasyonlarını yapmak,

d) Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür ve müdür yardımcısı,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcısı
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda araştır-

ma, uygulama ve eğitim deneyimi ve bilimsel çalışmaları bulunan Üniversitenin kadrolu öğ-
retim elemanları arasından Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyeti Başkanının onayı ile üç yıl
süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, görev süresi dol-
madan görevlendirilmesindeki usule göre görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları
ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından bir öğretim elemanını Rek-
törün onayı ile üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Görevinden ayrılan
müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilir.
Süresi dolan müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Rektör, Müdürün teklifi ile müdür
yardımcısını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevi başında olmadığı durumlarda, müdür yardımcısı; müdür yardım-
cısının da görevi başında bulunmadığı durumlarda Rektörün onayını almak suretiyle Yönetim
Kurulu üyelerinden birisi Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir. Müdürün kesintisiz olarak
altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda kalan süreyi tamamlamak
üzere yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak, top-

lantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçe-
vesinde uygulamak,

ç) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu Kurula başkanlık etmek,
d) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, ya-

zışmaları yapmak,
e) Faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak,
f) Eğitim programları sonunda katılımcılara katılım belgesi, sertifika ve benzeri belge-

leri düzenleyerek vermek,
g) Her faaliyet dönemi sonunda Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla

ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektör
ve Mütevelli Heyetine sunmak,

ğ) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesin-

den Rektöre karşı sorumludur.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyeti Başkanının

onayı ile Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek dört üye ve Müdür olmak
üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir. Görevden ayrılan veya altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyenin
yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde
olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili her türlü programın hazırlanması ve planlanması, ka-

tılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması
konularında kararlar almak,

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirmek,

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit
etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden veya dışından özel sektör ve

kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör
tarafından görevlendirilen en çok yedi kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlen-
dirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlen-
dirilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmeler yapar ve
öneriler sunar.

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 Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

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

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan Üniversite Yö-
netim Kurulu ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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MEF Üniversitesinden:
MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/10/2014 tarihli ve 29152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan MEF
Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversite içinden veya dışından Üniversite programlarına yapılacak her türlü ya-
tay geçiş, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararlarına göre yürütülür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Özel öğrenciler
MADDE 9 – (1) Üniversitede herhangi bir eğitim programına kayıtlı olmayan kişiler,

Üniversitede açılan derslere özel öğrenci statüsünde dışarıdan devam etmek için başvurabilirler.
Özel öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri ders sayısı fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca
belirlenir. Özel öğrenci başvuruları, fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunca değerlendiri-
lerek karara bağlanır.

(2) Yurt içinde veya dışında başka bir yükseköğretim kurumunda lisans düzeyinde eği-
tim gören öğrenciler bir veya iki yarıyıl için Üniversitede tam zamanlı özel öğrenci olarak ders
almak için başvurabilirler. Özel öğrenci başvuruları, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumu-
nun düzeyi ve öğrencinin bu kurumdaki başarı durumu dikkate alınarak, fakülte veya yüksek-
okul yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. İlgili yönetim kurulu, özel öğrencinin
alacağı dersleri tespit eder. Özel öğrenciler, bu Yönetmelikte öngörülen normal ders yükünün
üst sınırı kadar ders alabilirler. Eğitim programlarının ilk iki yarıyılına özel öğrenci kabul edil-
mez.

(3) Özel öğrenciler derslere devam dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
Ancak, kendilerine aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir. Yabancı Diller Bölü-
münün onayı ile halen hiçbir öğretim kurumunda kayıtlı olmayanlar İngilizce Hazırlık Prog-
ramına özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.

(4) Özel öğrenciler ile denklik öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim bedelleri Rektörlük
tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Kayıt yenileme işlemi; derse kayıt ve eğitim ücretinin ödenmesini içerir. Öğrenci-
ler, Üniversiteye kesin kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren azami öğretim süresini doldurana
kadar, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihler içinde yarıyıl kayıt yenilemesi
yaptırmak zorundadırlar. Kaydının yenilenmesi tamamen öğrencinin sorumluluğundadır. Kay-
dını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız oldukları süre içinde askerlik tecili, öğrenci kimliği alma
gibi öğrencilik haklarından hiç bir şekilde yararlanamazlar. Akademik takvimde ilan edilen
normal kayıt süresinde kayıt yenilememiş ve mazeretleri fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca
kabul edilmemiş olan öğrenciler, eğitim-öğretim ücretlerini ödemiş olsalar dahi Öğrenci Bilgi
Sisteminden yararlanamazlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.
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“(1) Öğrenciler, istedikleri takdirde, Rektörlüğe yazılı olarak başvurarak kayıtlarını sil-
direbilirler.

(2) Kaydını sildiren öğrenci, başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmamak ko-
şuluyla, kayıt sildirme başvurusunu yaptığı tarihten itibaren altmış gün içinde, başvurusunu
geri almak üzere Rektörlüğe yazılı olarak başvurabilir. Geri alma başvurusunun kabul edilip
edilmeyeceğine fakülte/yüksekokul yönetim kurulu karar verir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Öğrenim süresi
MADDE 18 – (1) Üniversitede normal öğrenim süresi ön lisans programlarında iki, li-

sans programlarında dört akademik yıldır. Tam zamanlı öğrenci statüsünde azami öğrenim sü-
resi ön lisans programlarında dört, lisans programlarında yedi akademik yıldır. Yabancı dil ha-
zırlık programlarında geçirilecek süre bu sürelere dâhil değildir.

(2) Yatay veya dikey geçiş yoluyla Üniversiteye kayıt yaptıranlar ile Üniversite içinde
bölüm değiştiren öğrencilerin önceki programlarında geçirdikleri süre, yabancı dil hazırlık
programlarında geçirilen süre hariç, öğrenim sürelerine dâhil edilir.

(3) Azami süre sonunda mezun olamayan öğrencilere ilgili mevzuata uygun olarak ek
süre ve haklar tanınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Her öğrenciye ilgili fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğü tara-

fından bir akademik danışman atanır.
(2) Akademik danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler ve öğrenciye akademik ge-

lişimi konusunda tavsiyelerde bulunur. Fakülte veya yüksekokul kurulu tarafından akademik
danışmanlıkla ilgili esaslar belirlenebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Bir ön lisans veya lisans öğretim programının dersleri, bu derslerin içerikleri, bir-

birleri ile ilişkileri ve AKTS değerleri, programın mezuniyet koşulları, ilgili bölüm başkanlı-
ğınca hazırlanır ve fakülte veya yüksekokul kuruluna önerilir. Ön lisans veya lisans öğretim
programları, fakülte veya yüksekokul kurullarınca kabul edildikten sonra Senatonun kararı ile
kesinleşir. Bir öğretim programında yer alan derslerin yürütülmesine ilişkin genel hususlar, fa-
külte/yüksekokul yönetim kurulunca karara bağlanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 23 – (1) Derslerin AKTS değerleri, programın yer aldığı diploma düzeyi ve

alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen öğrenim kazanımları ve öğ-
rencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenir. İlgili diploma prog-
ramını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden
öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler
için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak, Se-
nato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde derslerin AKTS değerleri hesaplanır.

(2) Bölümünün eğitim-öğretim programında olmayan sertifika ve benzeri derslerin ders
yükleri öğrencinin yarıyıl/akademik yıl ders yükünden sayılmaz. Sertifika ve benzeri program-
lardan alınan dersler lisans/ön lisans, yan dal ve çift ana dal programlarına transfer edilmez.

(3) Bir öğrencinin öğrenim yarıyılı/akademik yılı, öğrencinin başarıyla tamamladığı
AKTS değeri ile belirlenir.
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(4) Bir öğrencinin bir dönemde alabileceği azami ders yükü 42 AKTS'dir. Öğrenciler
36 AKTS’ye kadar ders seçebilir. 37-42 AKTS ders alabilmek için danışman onayı, 43 AKTS
ve daha fazlası için fakülte yönetim kurulu kararı gerekir.

(5) Öğrencinin bir yarıyıl/akademik yılda alacağı ders yükü; haftalık ders programının
zorunlu kıldığı hallerde veya haklı ve geçerli bir nedeninin bulunması durumunda, birinci aka-
demik yıl dersleri hariç, öğrencinin isteği, akademik danışmanın önerisi ve ilgili bölüm başka-
nının oluru ve dekanlığın/müdürlüğün onayı ile azaltılabilir. Bu durumdaki öğrenciler, her bir
yarıyıl/akademik yılda 10 AKTS değerinden daha az derse kayıt olamaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her derste yarıyıl boyunca ara sınavlar, projeler, laboratuvar veya stüdyo çalışma-
ları, ödevler gibi çeşitli değerlendirme etkinlikleri gerçekleştirilir; ayrıca yarıyıl sonunda bir
final sınavı yapılabilir. Yarıyıl boyunca gerçekleştirilen değerlendirme etkinliklerinin ve final
sınavının yarıyıl sonu toplam notu içindeki ağırlıkları, ilgili öğretim elemanı tarafından belir-
lenir ve yarıyıl başında ilan edilir. Final sınavı yapılıyor ise,  toplam not içindeki ağırlığı %60’ı
geçemez. Yarıyıl içi değerlendirme etkinliklerinin, akademik takvime göre yarıyıl derslerinin
bittiği tarihten önce değerlendirilerek sonuçlarının öğrencilere duyurulması gerekir.”

“(5) Final sınavı bulunan derslerde gerekli şartları sağlayan öğrencilere akademik tak-
vimde ilan edilen süreler içinde, Senato kararı ile bütünleme sınavı yapılabilir. Final sınavı ya-
pılmayan dersler ile yan dal sertifika programları veya lisansüstü bilimsel hazırlık programları
kapsamında alınan dersler ve özel öğrenci olarak alınan dersler, bütünleme sınavı uygulaması
dışındadır. İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı, İngilizce Hazırlık Programının ara dü-
zeyleri ve Yaz Okulu kapsamında verilen derslerde bütünleme sınavı yapılmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Mazeret sınavları
MADDE 28 – (1) Mazeret sınavları Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak

yapılır.
(2) Bir öğrenci raporlu olduğu süreler içinde yapılan derslere veya sınavlara giremez;

sınava veya başka bir değerlendirme etkinliğine girdiği takdirde aldığı notlar geçersiz sayılır.
(3) Mazeret başvurusunu usule uygun şekilde ve zamanında yapmayan öğrencilere ma-

zeret sınavı hakkı tanınmaz.
(4) Raporlu olduğu tarihler bütünleme sınavının tarihleriyle örtüşen öğrencilere telafi

veya bütünleme sınavı hakkı verilmez. Hangi gerekçe ile olursa olsun bütünleme sınavına gir-
meyen öğrenciler için telafi sınavı yapılmaz; bu öğrencilere FX notu verilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – (1) Bir öğrencinin sınavlarda, ödevlerde veya diğer değerlendirme et-

kinliklerinde kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği, intihal yaptığı veya Yükseköğretim Ku-
rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde yer alan benzer ihlallerde bulunduğu yönünde şüphe
oluşursa, hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma süresi boyunca söz konusu sınavlar,
ödevler veya diğer değerlendirme etkinlikleri için bir karar bildirilmez/sınavlar, ödevler veya
diğer değerlendirme etkinlikleri değerlendirilmez. Ceza verilen öğrenciye, aldığı disiplin ce-
zasının yanı sıra söz konusu etkinlik için sıfır notu verilir.

(2) Disiplin soruşturması sonucu ceza verilmeyen öğrencinin sınavı değerlendirilir ya
da telafi sınavı veya telafi etkinliği düzenlenir.”
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MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 30 – (1) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar

kayıtlı bulundukları bir dersten akademik danışmanlarının bilgisi dâhilinde çekilebilirler.
(2) Öğrenciler, akademik öğrenimleri süresince en fazla 6 dersten ve bir dönemde en

fazla 2 dersten çekilebilirler.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 32 – (1) Öğretim elemanı, verdiği notlarda öğrencinin itirazı olmaksızın

maddi hata tespit ederse, ilgili fakülte dekanlığına başvurur. Dekanlık düzeltmeyi fakülte yö-
netim kurulunda karara bağlar ve en çok iki hafta içinde Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bildi-
rir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Yarıyıl sonu notları, akademik takvimde belirtilen tarihe kadar verilerek kesinleş-
tirilir ve ilan edilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Onur veya yüksek onur öğrencisi olabilmek için, mezuniyet yarıyılı hariç, ilgili
yarıyılda en az 27 AKTS ders almış olmak gerekir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Başarılı öğrenci ve gözetim öğrencisi
MADDE 37 – (1) Bir yarıyıl sonunda, genel not ortalaması 1,80’den düşük olan öğ-

renciler gözetim öğrencisi sayılırlar.
(2) Akademik danışmanı, gözetim durumundaki öğrencinin başarılı duruma geçmesi

için gerekli tedbirleri alır.
(3) Bir yarıyıl sonunda, genel not ortalaması 2,00 ve üzerindeki öğrenciler başarılı sa-

yılırlar.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 240 AKTS değerinde

bir programı, mezuniyet koşullarını sağlayarak tamamlayan öğrencilere lisans diploması veri-
lir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, 120 AKTS değerinde 4

yarıyıllık bir programı mezuniyet koşullarını yerine getirerek tamamlayan öğrencilere ön lisans
diploması verilir.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 8 yarıyıllık bir lisans programının 120
AKTS değerindeki ilk 4 yarıyılını tamamlayıp, kayıtlı oldukları programdan ilişiğini kesen öğ-
rencilere, ÖSYM'nin kabul ettiği çerçevede ön lisans diploması verilir.”

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini MEF Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/10/2014 29152
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM EĞİTİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/6/2013 tarihli ve 28666 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Sıtkı

Koçman Üniversitesi Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 7 nci

maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Müdüre yardımcı olmak üzere ve Müdürün önerisi üzerine, Merkezin faaliyet alan-

larıyla ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi müdür

yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı za-

manlarda müdür yardımcılarından biri kendisine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde

yardımcılarının da görevleri sona erer.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte, Merkezin faaliyet alan-

larında çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün teklifi ve Rek-

törün onayı ile görevlendirilen üyeler olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu

üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi

bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, en az üç üyeden oluşur. Bu üyeler; yükseköğretim

kurumları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki Merkezin faaliyetleri ile ilgili konu-

larda yetkin kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından üç yıllığına gö-

revlendirilir. Danışma Kurulu, Müdürün teklifi üzerine yılda en az bir defa toplanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/6/2013 28666
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Selçuk Üniversitesinden:
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR-SANAT UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Selçuk Üniversitesi Kültür-Sanat Uygulama

ve Araştırma Merkezinin yönetimi ve işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan

Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organla-
rının 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 yer alan;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Selçuk Üniversitesi Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezini

(SELÇUKSAM),
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür Yardımcısı: Selçuk Üniversitesi Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Müdür Yardımcısını,
d) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,
e) Rektör Yardımcısı: Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısını,
f) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Konya ili ve çevresinde kültür ve sanat alanında bilimsel araştırmalar yapmak ve

projeler geliştirmek.
b) Araştırma ve incelemelerden ortaya çıkacak sonuçları ulusal ve uluslararası bilim,

kültür ve sanat dünyasına sunmak.
c) Çağdaş ve geleneksel sanatlara ilişkin çalışmalar yapmak.
ç) Sanat ve tasarım uygulamalarına imkân sağlamak.
d) Kültür ve sanat konularına ilişkin yeni araştırma ve projelendirme yöntemleri geliş-

tirmek.
e) Sanat dallarındaki araştırmalara ışık tutacak yeni uygulamalı araştırma projeleri ge-

liştirmek.
f) Kültür ve sanat programları oluşturmak.
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g) Örgün ve yaygın eğitimi destekleme faaliyetlerine katkıda bulunmak.
ğ) Üniversite ve diğer kuruluşlar için bilgi merkezi oluşturmak.
h) Selçuklu ve Konya bölge tarihi ile ilgili tarihi eser koleksiyonu yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Konya ili ve ilçelerinin sahip olduğu kültür mirasını araştırmak, geleneksel ve çağdaş

sanat alanlarına bilimsel, sanatsal ve diğer uygulamalar açısından katkı sağlamak.
b) Kültür ve sanat alanlarına ilişkin araştırma, geliştirme ve tasarım projelerinin çağdaş

düzeyde gerçekleşmesi ve yaygınlaşması için gerekli önlemleri almak.
c) Bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda kültür ve sanat projelerinin tasarım ve uygu-

lama aşamalarında koordinatörlük yapmak, danışmanlık hizmeti vermek; ulusal ve uluslararası
bağlamda sanatsal etkinliklere iştirak etmek, uygulama konularında girişimlerde bulunmak ve
uygulamaları gerçekleştirmek.

ç) Geleneksel ve çağdaş sanatların kuramsal ve uygulamaya yönelik alanlarında faaliyet
icra eden her düzeyde araştırmacı, sanatçı, tasarımcı ve öğrenciye dönük eğitim ve öğretim
programları, bilimsel-sanatsal projeler, konferanslar, konserler, kurslar, söyleşiler, seminerler,
dinletiler, ulusal ve uluslararası kongreler, sempozyumlar, tiyatrolar, festivaller, bienaller, ça-
lıştaylar, sergiler, yaz ve kış okulları, bilimsel-sanatsal proje yarışmaları gibi etkinlikler dü-
zenlemek; bu tür etkinliklerde çalışmalara ilişkin belge, sertifika vermek ve etkinliklerle ilgili
yayınlar oluşturmak ve Merkezin gereksinim duyduğu alanlarda gerçek ve tüzel kişilerle iş-
birliği yapmak.

d) Araştırmacılara ve sanatçılara atölye, galeri, sahne ve diğer çalışma ve sunum im-
kânlarını sağlamak, bu imkânların oluşturulması için gerekli girişimlerde bulunmak; bu amaç
doğrultusunda gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.

e) Sanat ve sanat alanını kapsayan sosyal bilimler/güzel sanatlar alanında hakemli dergi
çıkarmak.

f) Lisans ve lisansüstü düzeyde öğrencilerin araştırma ve tasarım projelerinin çağdaş
düzeyde uygulanmasına imkân sağlamak.

g) Üniversite öncülüğünde kültürel, sanatsal içerikli faaliyet merkezlerinin ve müzelerin
kuruluşunu planlamak, teklif etmek ve gerçekleştirilmesi ile ilgili çalışmalarda rol almak. Daha
önceden kurulmuş kültürel, sanatsal faaliyet merkezlerinin ve müzelerin faaliyetlerinin devam-
lılığı ile ilgili çalışmalarda rol almak.

ğ) Sanatçı haklarının korunması, patent ve telif haklarına ilişkin haklarının aranması
ile ilgili girişimlerde bulunmak.

h) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer kuruluşlarla Merkezin amacına yönelik müşterek
çalışmalar yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.

ı) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmesi için gerekli imkânları artırma ve geliştirme ko-
nularında çalışmalar yürütmek.

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.
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Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim ele-
manları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür ye-
niden görevlendirilebilir. Gerekli görüldüğünde Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdürün
altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi
dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı şekilde yeniden görevlendirme ya-
par.

(2) Müdür, iki müdür yardımcısı seçerek Rektörün onayına sunar. Görevinden ayrılan
müdür yardımcısının yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

(3) Müdür Yardımcısı, Müdüre görevinde yardım eder ve verdiği görevleri yapar. Mü-
dürün katılamadığı toplantılara, müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet
edebilir. Toplantı ve vekâlet hususunda; müdür yardımcılarından hangisinin görevlendirileceği,
toplantı içeriği ve görevlendirme şartları göz önüne alınarak müdür tarafından belirlenir.

(4) Müdürün görev süresi sona erdiğinde veya herhangi bir sebeple görevinden ayrıl-
dığında müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek, toplantı gündemini belirlemek.
c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
d) Merkezce verilen hizmetleri planlamak ve uygulamaları denetlemek; bu çerçevede

konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon kurmak.
e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı

amacıyla girişimlerde bulunmak.
f) Merkezin gözetim ve denetimini yapmak, Merkez bünyesinde düzenli çalışmayı sağ-

lamak.
g) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma gruplarını oluşturmak.
ğ) Merkez Yönetim Kurulunun görüşlerini de alarak, Merkez çalışmaları için gereken

görevlendirmeler ile personel ve görev değişiklikleri ile kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte
Rektörün onayına sunmak.

h)Yurt içi ve yurt dışı benzeri araştırma merkezleri ile işbirliği çalışmalarını yürütmek.
ı) Araştırma eğitimi ile ilgili faaliyetleri Yönetim Kurulunun onayını takiben uygula-

maya koymak.
i) Her faaliyet dönemi sonunda ve ayrıca isteği durumunda Merkezin yıllık faaliyet ra-

porunu ve akademik birimlerden gelecek öneriler doğrultusunda bir sonraki döneme ait çalışma
programını hazırlamak ve takvim yılının bitiminden itibaren bir ay içerisinde, Merkez Yönetim
Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak ve bu programın yürütülmesini
sağlamak.

j) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Merkez Müdürü; Merkezin araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinin planlanan

şekilde düzenli olarak yürütülmesinden, Merkezin geliştirilmesinden, yapılan bütün faaliyet-
lerin gözetim ve denetiminin yapılmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
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Merkez Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dahil beş kişiden

oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki diğer iki üye, Merkez çalışma alanlarıyla ilgili
konularda tam gün çalışan, Müdürün önereceği iki misli aday arasından Rektör tarafından üç
yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Süresi
dolmadan boşaltılan üyelik için veya üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirme
gereği boşalan üyelik için Üniversite içinden yeni görevlendirme yapılır. Yeni üye, üyelik sü-
resinin kalanını tamamlar.

(2)Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı ile en az ayda bir ve üçte iki çoğunlukla
toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Kararlarını oy
çokluğu ile alır. Oyların eşit olması halinde, Merkez Müdürünün oyu belirleyici olur. Müdürün
veya en az 2 Yönetim Kurulu üyesinin gündemi belirten yazılı başvurusu ile de 2 gün içinde
olağanüstü toplantı yapılır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına
katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulunun kararı ile sona erer.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
b) Uzun dönemli kültür ve sanat hedefleri belirlemek, idari yapılanma ile ilgili planla-

maları yapmak, Merkezin karşılaşacağı teknik ve idari sorunlara çözüm üretmek, araştırmacı-
lardan gelecek önerileri değerlendirmek, geliştirmek ve gerekli görülen düzenlemeleri uygu-
lamaya koymak.

c) Merkeze intikal eden projelerin bilimsel ve sanatsal yönünü incelemek ve amaçları
doğrultusunda yıllık çalışma plan ve programlarını hazırlamak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, amaç ve görevlerine uygun
proje, araştırma ve incelemeleri değerlendirmek ve izlemek.

d) Merkez Müdürünün hazırladığı yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını gö-
rüşüp karara bağlamak.

e) Rektörlükçe onaylanan faaliyet raporunun özet olarak akademik birimlere aktarıl-
masını sağlamak.

f) Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararları ve tavsiyeleri içeren raporları,
Rektörün onayına ve birim başkanlıklarının bilgisine sunmak.

g) Araştırmalar, bilimsel yayınlar ve diğer çalışma alanlarına yardımcı nitelikte kararlar
almak, kültür ve sanat kurumları ile ortak gerçekleştirilecek araştırma-geliştirme ve uygulama
projelerinin yürütülmesi için çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları denetlemek.

ğ) Merkezin ve Üniversitenin araştırma projelerini yürütecek bölüm veya birimler ile
projeleri destekleyenler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

h) Danışma Kurulunda görevlendirilecek üyeleri, Rektör tarafından görevlendirilmek
üzere Müdüre önermek.

Merkez Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulunun

diğer üyeleri ile birlikte Üniversite öğretim elemanları ve/veya mensupları, istekleri halinde
sanat ve kültür alanında çalışmaları olan kişiler ile sanat ve kültür alanlarında çalışmaları ve
hizmetleri ile tanınan kişiler arasından Yönetim Kurulunun ve Müdürün önerisi üzerine Rektör
tarafından üç yıl için görevlendirilen en az dokuz, en fazla on üç üyeden oluşur. Görev süresi
dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir. Görev süresi
biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Müdür ve müdür yardımcıları danışma kurulunun doğal
üyesidir.
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(2) Merkezin faaliyetleri hakkında değerlendirmeler yaparak önerilerde bulunan Da-
nışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı
ile toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin kültür, sanat potansiyelinin arttırılmasında Merkezin işlevleri ile ilgili

olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler ile yapılacak uygulamalar hakkında
Yönetim Kuruluna görüş bildirmek.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yaparak önerilerde bulunmak.
c) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak üzere diğer üniversite-

lere bağlı merkezler ve ilgili kamu kurumları arasında koordinasyonu sağlama konularında gö-
rüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Harcama yetkisini tamamen

veya kısmen Merkezin gözetimi ile görevlendireceği Rektör yardımcılarından birine devrede-
bilir.

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün talebi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler
MADDE 16 – (1) Merkezin Döner Sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 12/10/2000

tarihli ve 24198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İş-
letmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 17 – (1) Merkez faaliyet alanı kapsamında yürütülen işler için talep edilecek

her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar, Rektörlük tarafından merkezin kullanımına tahsis
edilir.

(2) Merkez bünyesinde olan alet ve ekipmanların kullanıma sunulması hususunda ücret
talep edip etmeme konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

Merkezden yararlanacaklar
MADDE 18 – (1) Merkezden öncelikle; kültür, sanat, tasarım alanlarında çalışmalar

yapan, öğrenciler, araştırmacılar, sanatçılar ve akademisyenler yararlanır. Farklı disiplinlerde
çalışmalar yapan araştırmacı ve bilim insanları da kültür, sanat ve tasarım alanlarında, bakış
açısı geliştirmek için Merkezden yararlanabilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Selçuk Üniversitesi Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO  : 2016/457  

KARAR NO : 2017/540 

DAVACI  : K.H. 

KATILAN  : GÜRBULAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 

VEKĠLĠ  : Av. ABDULLAH AKTĠMUR 

SANIK : BAHRAM HOSSEINZADEH, Jahangır ve Ehtramı oğlu, 

23/09/1979 SĠEHCHESHME doğumlu 

SUÇ : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 

SUÇ TARĠHĠ  : 09/12/2016 

SUÇ YERĠ  : AĞRI/DOĞUBAYAZIT 

KARAR TARĠHĠ : 25/10/2017 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı yabancı uyruklu sanık hakkında 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Mahkememizce yapılan 

yargılama sonunda yabancı uyruklu sanık hakkında neticeten mahkumiyetlerine karar verilmiĢ 

olup, yabancı uyruklu sanığın tebligata elveriĢli adresi bulunmadığından gerekçeli kararın 7201 

Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 

15 gün içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 

 9656 

————— 

ESAS NO  : 2013/534 

KARAR NO : 2017/503 

DAVACI  : K.H. 

KATILAN  : GÜRBULAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ, 

VEKĠLĠ  : Av. ABDULLAH AKTĠMUR 

SANIK : ILGAR ABBASZADE, Hasan ve Arife oğlu 18/05/1974 

NAHÇIVAN doğumlu, 

SUÇ : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 

SUÇ TARĠHĠ  : 01/10/2013 

SUÇ YERĠ  : AĞRI/DOĞUBAYAZIT 

KARAR TARĠHĠ : 05/10/2017 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı yabancı uyruklu sanık hakkında 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Mahkememizce yapılan 

yargılama sonunda yabancı uyruklu sanık hakkında neticeten mahkumiyetlerine karar verilmiĢ 

olup, yabancı uyruklu sanığın tebligata elveriĢli adresi bulunmadığından gerekçeli kararın 7201 

Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 

15 gün içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 

 9655 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO  : 2016/476 

KARAR NO : 2017/504 

DAVACI  : K.H. 

KATILAN  : GÜRBULAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ, 

VEKĠLĠ  : Av. ABDULLAH AKTĠMUR 

SANIK : NEMAT ABDOLAHI, Mahmoud ve Rugeye oğlu, 22/06/1986 

MACOO doğumlu, 

SUÇ : 5607 Sayılı Yasanın 3/18. Maddesine Muhalefet 

SUÇ TARĠHĠ  : 09/12/2016 

SUÇ YERĠ  : AĞRI/DOĞUBAYAZIT 

KARAR TARĠHĠ : 05/10/2017 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı yabancı uyruklu sanık hakkında 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Mahkememizce yapılan 

yargılama sonunda yabancı uyruklu sanık hakkında neticeten mahkumiyetlerine karar verilmiĢ 

olup, yabancı uyruklu sanığın tebligata elveriĢli adresi bulunmadığından gerekçeli kararın 7201 

Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 

15 gün içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 
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————— 

ESAS NO  : 2016/334 

KARAR NO : 2017/26 

DAVACI  : K.H. 

KATILAN  : GÜRBULAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ, 

MALEN SORUMLU : GITI PEYMA ĠRAN CO. 

SANIK : GHASEM AHMADI, Jafar ve Gamr 21/12/1989 ĠRAN 

doğumlu, 

SUÇ : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 

SUÇ TARĠHĠ  : 16/06/2016 

SUÇ YERĠ  : AĞRI/DOĞUBAYAZIT 

KARAR TARĠHĠ : 09/02/2017 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı yabancı uyruklu sanık hakkında 

5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Mahkememizce yapılan 

yargılama sonunda yabancı uyruklu sanık hakkında neticeten mahkumiyetine ve suçta kullanılan 

aracın müsaderesine karar verilmiĢ olup, yabancı uyruklu malen sorumlu firmanın tebligata 

elveriĢli adresi bulunmadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri 

gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun yoluna 

baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 9653 
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Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO  : 2015/622 

KARAR NO : 2016/161 

MÜġTEKĠ  : ELCHIN RIZAYEVA, Sübhan ve Melahat kızı, 1977 doğumlu, 

SANIK  : RĠZA HARMANCI, Memet ve Hamide oğlu, 16/03/1962 

doğumlu, 

SANIK : MUHAMMED ALĠ EVSEN, Abdulvahit ve Gazali oğlu, 

01/08/1994 doğumlu, 

SUÇ : Taksirle Ölüme Neden Olma 

SUÇ TARĠHĠ  : 05/08/2015 

SUÇ YERĠ  : ANTALYA/KEMER 

KARAR TARĠHĠ : 18/02/2016 

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanıklar Riza Harmancı ve Muhammed Ali Evsen 

hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan mahkememize açılan kamu davasının yapılan 

yargılama sonucunda; sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar 

verildiği, müĢteki Elchin Rızayeva bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28. ve devamı 

maddeleri gereğince hükmün müĢtekiye ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 

 9652 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1 ADET 4 BOYUTLU RENKLĠ DOPPLER ULTRASONOGRAFĠ 

CĠHAZI ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 

1 Adet 4 Boyutlu Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı alımı iĢi 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca yerli 

ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin 

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/678201 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Üniversite Bulvarı 27310 ġehitkail/Gaziantep 

b) Telefon ve faks numarası : (342)360 11 85 - (342)360 17 01 

c) Elektronik posta adresi  : arsfon@gantep.edu.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : http://bap.gantep.edu.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet  

b) Teslim [yeri/yerleri] : Gaziantep Üniversitesi proje yürütücüsünün 

göstereceği yere 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : SözleĢme imzalanmasını müteakip 180 (Yüzseksen) 

gündür. 
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3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu 

ġehitkamil/Gaziantep 

b) Tarihi ve saati : 18/01/2018 PerĢembe günü saat: 10:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel Ġdari ġartnamesi 

madde 7.1’den görülebilir. 

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel Ġdari ġartnamesi 

madde 7.4’den görülebilir 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel Ġdari ġartnamesi 

madde 7.5’den görülebilir. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  

4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel Ġdari ġartnamesi 

madde 7.6’dan görülebilir. 

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

6 - Bu Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, Ġdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 100 TL 

Türk Lirası bedelini Üniversitemiz Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığının Halk Bankası 

Gaziantep Üniversite Ģubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba 

yatırabilirler..  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Proje 

Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 ġehitkamil/GAZĠANTEP/TÜRKĠYE adresine elden 

teslim edilecektir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 

imzalanacaktır. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan ) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 11215/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

ĠLĠġKĠN DÜZELTME ĠLANI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2014/56511 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI (YÜKSEKÖĞRETĠM 

KURUMLARI) 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
T.C. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü 

Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Merkez/EDĠRNE 

Adresi Balkan YerleĢkesi Tel-Faks 284 235 27 29-284 235 38 89 

Posta Kodu 22000 E-Mail rasimnar@trakya.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
BĠOART MEDĠKAL SAĞLIK HĠZ. 

PAZ. SAN. VE TĠC. A. ġ. 
Umut SÖNMEZOCAK 

Adresi 
Altunizade Mahallesi Gencey Sokak 

No:5 Üsküdar/ĠSTANBUL 

Çınar Mahallesi Tuğçe Sokak No:8/A-4 

Küçükyalı-Maltepe 

Taksim/ĠSTANBUL 

T.C. Kimlik No.  20962036312 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
17660401364  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
528899  

6. Yasaklama Kararının 

Yayınlandığı Resmi Gazete’nin 

Tarih ve Sayısı 

Yasaklama Kararının 

Kaldırılmasına ĠliĢkin Dayanak ve 

Kapsamı 

8. Yasaklama Kararının 

Kaldırılmasına ĠliĢkin Bakanlık 

Onay Tarihi 

22/10/2014 tarih ve 29153 sayılı 

Resmi Gazete Ġlanı 

4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanununun 58. Maddesi gereği 

24/11/2017 tarihli ve 

E.20024655 sayılı olur 

 11250/1-1 
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Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 02/09/2016 tarih ve 485 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 27/11/2017 tarih ve 2268 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut 

Ġlçesi, Bağlıca Mahallesi, imarın 47310 nolu adanın batısında kalan park alanına iliĢkin 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği'' 25/12/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna 

asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 11246/1-1 

—— • —— 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı Ġdari TeĢkilatında çalıĢtırılmak üzere (70) 

yasama uzman yardımcısı alınacaktır. 

I - SINAVIN ġEKLĠ VE PUAN TÜRLERĠ 

Yasama uzman yardımcılığı giriĢ sınavı için, Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi 

BaĢkanlığınca (A) grubu kadrolar için 2017 yılında gerçekleĢtirilen Kamu Personel Seçme 

Sınavının (KPSS) sonuçları esas alınacaktır.  

2017 KPSS sonuçlarına göre yüz üzerinden yetmiĢ ve daha yüksek puan alan adaylar 

aĢağıda yer alan KPSS puan türlerinden yalnızca biriyle ilgili kadroya baĢvuruda 

bulunabileceklerdir.   

 

PUAN 

TÜRÜ 

KADRO 

SAYISI YABANCI DĠL DÜZEYĠ 

KPSS P4 33 YDS’den en az  (C) düzeyi (Ġngilizce, Fransızca veya Arapça) 

KPSS P16 4 YDS’den en az  (C) düzeyi (Ġngilizce, Fransızca veya Arapça) 

KPSS P21 4 YDS’den en az  (C) düzeyi (Ġngilizce, Fransızca veya Arapça) 

KPSS P33 13 YDS’den en az  (C) düzeyi (Ġngilizce, Fransızca veya Arapça) 

KPSS P34 16 YDS’den en az  (B) düzeyi (Ġngilizce, Fransızca veya Arapça) 

 

Adaylar arasından, puan türleri itibarıyla en yüksek puan alan adaydan baĢlayarak kadro 

sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı almıĢ 

adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. 

II - BAġVURUDA ARANAN ġARTLAR 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel Ģartları 

taĢımak, 

2. KPSS P4 puan türü için en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültelerinden, 

KPSS P16, P21, P33 ve P34 puan türleri için siyasal bilgiler, iktisat, iĢletme, iktisadi ve idari 

bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt 

içindeki veya yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

3. Birinci bölümde belirtilen KPSS puan türlerinden en az yetmiĢ ve üzerinde puan almıĢ 

olmak,  
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4. ÖSYM tarafından gerçekleĢtirilen geçerlilik süresi dolmamıĢ Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavlarının (Ġngilizce, Fransızca veya Arapça dillerinin herhangi birinden) 

birinden birinci bölümde belirtilen düzeylere iliĢkin asgari puanı almıĢ olmak, 

5. 01.01.2018 tarihi itibarıyla otuz beĢ yaĢını doldurmamıĢ olmak. 

III - BAġVURU 

BaĢvurular 25.12.2017 tarihinde baĢlayıp 08.01.2018 tarihinde sona erecektir. 

BaĢvurular, https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden 

elektronik ortamda yapılacak olup Ģahsen veya posta yolu ile yapılacak baĢvurular dikkate 

alınmayacaktır. 

IV - SÖZLÜ SINAV 

Yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi  

TBMM BaĢkanlığı https://www.tbmm.gov.tr/duyurular/sinav_duyurusu.htm internet adresinden 

duyurulacaktır.  

Adaylar sözlü sınav tarihinden on beĢ gün önce yer, gün ve saat bildirilmek suretiyle 

sözlü sınava çağrılacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Adaylar sözlü sınavda, https://www.tbmm.gov.tr/genser/yasama_uzmanligi_yonetmeligi.pdf 

adresindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı Yasama Uzmanlığı Yönetmeliğinin 11’inci 

maddesinde yer alan konulardan sorumlu olacaklardır.  

Sözlü sınavda baĢarılı sayılabilmek için en az yetmiĢ puan almak Ģarttır. 

V - DĠĞER HUSUSLAR  

Söz konusu sınava baĢvuru için gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 

sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmıĢ olsa dahi 

iptal edilecektir. 

Bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten sonra sınav ilanında herhangi bir 

değiĢiklik yapılması halinde söz konusu değiĢiklik https://www.tbmm.gov.tr/duyurular/sinav_ 

duyurusu.htm internet adresinden ilan edilecektir. 

Ġlanen duyurulur. 11251/1-1 

—— • —— 

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 25. ve 26. 

maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı’nca yayımlanan Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz eriĢim sayfasında yayımlanan 

Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmelerde Esas Alınacak Yayınlara ĠliĢkin Yönergede 

belirtilen kıstasları yerine getirmiĢ olmak kaydıyla, ilgili alanlarda uzmanlaĢmıĢ, aylık ve özlük 

hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. 

BaĢvuru ġartları: 

* Adayların, baĢvurulan Anabilim dalını belirten dilekçelerine son 6 ayda çekilmiĢ 2 adet 

vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiĢ, onaylı nüfus cüzdanı sureti, Profesörlük, 

Doçentlik ve Doktora belgelerinin resmi onaylı örnekleri, yabancı dil (Ġngilizce) yeterliliğini 

gösteren belge örneği, yayın listesi, baĢlıca araĢtırma eserleri ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını, 

yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalıĢmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini 

kapsayacak Ģekilde hazırlanmıĢ; Profesör kadroları için beĢ (5), Doçent kadroları için dört (4) 

nüsha dijital (pdf) dosya halinde baĢvurularını teslim etmeleri gerekmektedir. 
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* Üniversitemizde eğitim-öğretim dili Ġngilizce olduğundan, baĢvuruda bulunacak 

adayların Ġngilizce ders verebilecek koĢullara sahip olmaları gerekmektedir. 

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmıĢ 

denkliğinin olması Ģarttır. 

* BaĢvurular, ilan tarihinden itibaren onbeĢ (15) gün içerisinde YaĢar Üniversitesi Selçuk 

YaĢar Kampüsü Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol No: 37-39 PK. 35100 

Bornova - ĠZMĠR adresine kargo ile yapılabilir. Ġnternet üzerinden baĢvuru kabul edilmez. Son 

baĢvuru tarihi 08 Ocak 2018’dir. Kargo ile yapılan baĢvuruların son baĢvuru tarihine kadar 

Üniversitemize ulaĢmıĢ olması gerekmektedir. Belirtilen Ģartları taĢımayan, eksik belgeli ve 

baĢvuru süresi içinde yapılmayan baĢvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

* Ġlan edilen kadrolar daimi statüde olup, tam zamanlıdır. 

 

Fakülte Bölüm 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Adedi Uzmanlık Alanı 

Mühendislik 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

Prof. 

Dr. 
1 

Doktora ve Doçentlik derecelerini Endüstri 

Mühendisliği alanında almıĢ olmak. 

Çizelgeleme, Araç Rotalama, Kesikli ve 

Kombinatoryel Optimizasyon, Üretim 

Sistemleri Tasarımı ve Analizi alanlarında 

proje, araĢtırma ve yayınlar yapmıĢ, 

tercihen yurtdıĢı akademik iĢ tecrübesine 

sahip olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği 

Doç. 

Dr. 
1 

Doktora derecesini Telsiz HaberleĢme 

Ağları alanında almıĢ olmak. Telsiz Mobil 

Geçici Ağlar, Telsiz Protokol Tasarımı 

alanlarında uzmanlaĢmıĢ, bu alanlarda 

proje, eğitim, araĢtırma ve yayınlar yapmıĢ, 

yurtdıĢı akademik iĢ tecrübesine sahip 

olmak. 

Mimarlık 

Fakültesi 
Mimarlık 

Doç. 

Dr. 
1 

Doçentlik derecesini Mimarlık bilim 

alanında almıĢ olmak. Mimarlık Tarihi ve 

Kuramı, Mimari Tasarım alanlarında 

eğitim, araĢtırma ve yayınlar yapmıĢ, 

akademik iĢ tecrübesine sahip olmak. 
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