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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI

—— • ——

YÖNETMELİKLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:
AT YARIŞLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan At Yarışları
Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.
“Yüksek Komiserler Kuruluna bağlı, at yetiştirme ve ıslahı, at yarışları ve yarış mevzuatı ko-
nularında bilgi ve tecrübe sahibi, Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörü unvanı verilen
üniversite mezunu bir kişi yönetiminde, yeterli sayıda personelden oluşan bir Yüksek Komi-
serler Kurulu Genel Koordinatörlüğü bulunur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Alınan şüpheli numunelerin birinci analizi Yarış Otoritesi tarafından belirlenen bir
laboratuvarda üç kişiden oluşan doping muayene heyeti uzmanları tarafından yapılır. Birinci
analiz sonucu müspet çıktığı takdirde, müspet çıkan numunelerin ikinci analizi, Bakanlığa ait
akredite, at yetiştiriciliği ve yarışçılığı ile ilgili Türkiye’nin üyesi olduğu Association of Official
Racing Chemist (AORC) profesyonel üyesi bulunduran referans laboratuvarda altı uzman ki-
şiden oluşan doping karma muayene heyeti tarafından yapılır.  Bunların üçü doping muayene
heyeti uzmanları olup diğer üçü de bu konu ile ilgili uzmanlar arasından Yarış Otoritesi tara-
fından görevlendirilir. İkinci analiz sonucu düzenlenen rapor kesindir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin onüçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(13) Lisansını vize ettirmek suretiyle on yıl süre ile jokeylik yapmış olan kişiler ve
jokey olabilme şartlarını yaşı nedeni ile yitirmiş aprantilerden, 25 yaşından itibaren kesintisiz
olarak on yıl süre ile lisanslarını vize ettirdiklerini Yarış Müessesesinden alacakları belge ile
kanıtlayan kişilere, gerekli belgeler ile birlikte kayıt büroları kanalıyla müracaatları halinde
Yüksek Komiserler Kurulunca antrenör lisansı verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer
alan “ve başarılı olmak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendinde
yer alan “ve başarılı olmak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde yer
alan “ve başarılı olmak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 121 inci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cüm-
lesinde yer alan “otuz” ibaresi “onbeş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 123 üncü maddesinin altıncı fıkrasının üçüncü cüm-
lesinde yer alan “jokeylere bir yıl” ibaresi “binicilere iki ay” şeklinde, dördüncü cümlesinde
yer alan “iki gün” ibaresi “yedi gün” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın altıncı ve yedinci
cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——
Kapadokya Alan Başkanlığından:

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI PERSONEL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kapadokya Alan Başkanlığı personelinin is-

tihdamına, niteliklerine, işe alınmalarına, görevlerine, hak ve yükümlülüklerine, mali haklarına,
performans değerlendirmelerine, disiplin işlemlerine ve sözleşmelerinin sona ermesine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 23/5/2019 tarihli ve 7174 sayılı Kapadokya Alanı

Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin ek 28 ve ek 31 inci maddeleri ve 1/6/2019 tarihli ve 30791 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan 38 sayılı Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkan-
lığı Kararnamesinin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/4/2011 27910

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 17/5/2011 27937
2- 29/2/2012 28219
3- 4/12/2012 28487
4- 23/6/2018 30457
5- 20/12/2018 30631
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c) Başkan: Kapadokya Alan Başkanını,
ç) Başkanlık: Kapadokya Alan Başkanlığını,
d) Büro görevlisi: Başkanlığın sekreterlik, arşiv, idarî, malî işleri ile personel işlemleri

ve diğer işleri yürütecek olan personeli,
e) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi: 38 sayılı Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini,
f) Destek personeli: Başkanlığın her türlü yazı ve dosya dağıtma ve toplama, müracaat

sahiplerini karşılama ve yol gösterme; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işleri
ile diğer işleri yürütecek olan personeli,

g) Kanun: 23/5/2019 tarihli ve 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanunu,
ğ) KPSS: 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yö-
netmelik uyarınca yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavını,

h) Personel: Kapadokya Alan Başkanlığı teşkilatında çalışan personeli,
ı) Uzman personel: Başkanlığın özel, mesleki ve teknik bilgi gerektiren işlerini yap-

makla görevli personelini,
i) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynakları politikası ve ilkeleri
MADDE 4 − (1) Başkanlığın görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebil-

mesi amacıyla oluşturulacak insan kaynakları politikası, Başkanlık tarafından bu maddenin
ikinci fıkrasında yer alan esaslar çerçevesinde belirlenir.

(2) İnsan kaynakları politikasının belirlenmesinde;
a) Başkanlığın personel ihtiyaçlarının nitelik ve sayı olarak belirlenmesi,
b) Personelin uygun işlere yerleştirilmesi,
c) Personelin eğitim ve kariyer gelişim ihtiyaçlarının karşılanması,
ç) Başkanlığın ihtiyaçları ile çalışanların ihtiyaç ve beklentilerine uygun biçimde kariyer

ve performans yönetiminin gerçekleştirilmesi,
d) Çalışanlarla ilişkilerin mevzuata, görev gereklerine ve çalışanların ihtiyaç ve bek-

lentilerine uygun biçimde düzenlenmesi ve yürütülmesi,
esastır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personel İstihdamı ve Personelin Nitelikleri

Personel istihdamı
MADDE 5 – (1) Başkanlık hizmetleri, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin ek 28 inci maddesine göre iş mevzuatı kapsamında istihdam edilen personel
eliyle yürütülür.

(2) Belli bir uzmanlık gerektiren iş ve hizmetler, Bakan onayı alınarak 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin ek 31 inci maddesine göre vekâlet veya istisna sözleşmesi çerçeve-
sinde gördürülebilir.

(3) Personelin hizmet birimleri itibarıyla dağılımını yapmaya Başkan yetkilidir.
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Personelde aranan genel şartlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istihdam edilecek personelde, 14/7/1965

tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel şartlar aranır.

Personelde aranan özel şartlar
MADDE 7 – (1) Başkanlık personelinden;
a) Başkan yardımcılarının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin dör-

düncü fıkrasında belirtilen nitelikleri haiz olmaları,
b) 1. Hukuk Müşavirinin yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık hukuk fakülte-

lerinden veya buna denk olduğu YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun, avukatlık ruhsatına sahip ve en az beş yıl mesleki deneyime sahip ol-
ması,

c) Grup başkanlarının Başkanlığın faaliyet alanına giren konularda en az dört yıllık li-
sans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dı-
şındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmaları ve mezun oldukları öğrenim dal-
larında en az beş yıl mesleki deneyime sahip olmaları,

ç) İç denetçinin kamu iç denetçi sertifikasına sahip olması,
d) Uzman personelin Başkanlığın faaliyet alanına giren konularda en az dört yıllık lisans

eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Başkanlık tarafından belirlenen bölümlerinden me-
zun olmaları,

e) Avukatların yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık hukuk fakültelerinden veya
buna denk olduğu YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun ve avukatlık ruhsatına sahip olması,

f) Büro görevlilerinin en az lise ve dengi okul mezunu olmaları,
g) Teknisyenlerin teknik eğitim veren orta öğretim kurumlarının görevin gerektirdiği

teknik bölümlerinin birinden mezun olması,
ğ) Koruma ve güvenlik amirinin 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hiz-

metlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen koşulları taşımaları ve kamuda veya
özel sektörde en az 5 yıllık deneyime sahip olmaları,

h) Koruma ve güvenlik görevlisinin 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen
koşulları taşımaları,

ı) Destek personelinin en az lise ve dengi okul mezunu olması,
i) Şoförlerin en az lise ve dengi okul mezunu olmaları ve görevinin gerektirdiği sınıfta

en az üç yıl önce alınmış sürücü belgesine sahip olmaları,
şartları aranır.
Giriş sınavı
MADDE 8 – (1) Personel, Bakanlık tarafından yapılacak giriş sınavı sonucuna göre

atanır. Giriş sınavı, Bakanlık tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavdan oluşur.
(2) Giriş sınavları, Başkanlığın teklifi üzerine Bakan tarafından uygun görülen zaman-

larda ihtiyaç duyulan kadrolar için yapılır.
(3) Giriş sınavına katılacaklardan 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç)

bentleri dışındaki bentlerinde sayılan personel için, giriş sınavı ilanında belirtilen ve son baş-
vuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS puan türü taban puanını almış olma şartı aranır.
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(4) Yazılı sınav yapılması durumunda sınav; klasik veya test ya da klasik ve test yön-

temiyle basılı veya elektronik ortamda yapılabilir.

(5) Yazılı sınav yapılması halinde; alım yapılacak her bir pozisyon unvanı için ayrı ayrı

olmak üzere, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle, ilan edilen pozisyon sa-

yısının on katı kadar aday sınava çağrılır. Sınav ilanında belirtilen KPSS taban puanı esas alı-

narak yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da giriş

sınavına çağrılır. Yazılı sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek

puan alandan başlamak üzere, öğrenim dallarına göre atama yapılacak kadro sayısının en fazla

dört katına kadar aday, son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da dahil olmak üzere sözlü

sınava çağrılır. Yazılı sınav sonucuna göre sözlü sınava girme hakkını kazananlar Bakanlığın

internet sayfasında duyurulur.

(6) Giriş sınavının sadece sözlü sınav şeklinde yapılması halinde; alım yapılacak her

bir pozisyon unvanı için ayrı ayrı olmak üzere, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak

suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınav ilanında be-

lirtilen KPSS taban puanı esas alınarak yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit

puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sözlü sınava başvurusu kabul edilen aday-

ların listesi, sözlü sınav yeri ve tarihi, son başvuru gününü takip eden beş işgünü içerisinde

Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

(7) Uzman personel kadro sayısının 44 üncü madde kapsamında istihdam edilenler hariç

olmak üzere yüzde ellisini geçmemek koşuluyla, Başkanlıkça ihtiyaç duyulan alanda en az beş

yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgeleyen uzman personel adayları için yazılı ve/veya

sözlü giriş sınavında başarılı olmaları kaydıyla KPSS puan şartı aranmaz.

(8) Başkan yardımcıları, 1. Hukuk Müşaviri ve grup başkanları sınav şartına tabi ol-

maksızın sözleşme imzalanarak işe başlatılır.

(9) İç denetçiler, Başkanın teklifi üzerine Bakan tarafından 10/12/2003 tarihli ve 5018

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 65 inci maddesi çerçevesinde sertifikalı

adaylar arasından atanır.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 9 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, kadrolar, öğrenim dalları, sınav tarihi

ve yeri, sınavın yapılış şekli, sınav konuları, alınacak personel sayısı, son başvuru tarihi, öğre-

nim dallarına ait kontenjanlar, başvuru yeri, KPSS puan türleri ve taban puanları ve sınavla

ilgili diğer hususlar, Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kurumun internet sitesi

veya Bakanlığın kurumsal internet sitesinde sınav tarihinden en az 30 gün önce ilan edilir. İlan,

Bakanlığın kurumsal internet sitesinde kesintisiz 15 gün süreyle yayımlanır. Başvurular için,

personel alım ilanını müteakip en az 15 günlük başvuru süresi tanınır.

İstenilen belgeler

MADDE 10 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Sınav başvuru formu,

b) Mezun olunan okul diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça

onaylı örneği,

c) KPSS sonuç belgesi,

ç) T.C. kimlik belgesi örneği,
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d) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,
e) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin

yazılı beyanı,
f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
g) Daha önce başka bir yerde çalışmış olanlar için çalıştıkları döneme ilişkin Sosyal

Güvenlik Kurumundan alınacak belge.
(2) Yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için denkliği YÖK tarafından

tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği
ile noterden tasdikli tercümesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneğinin sınav başvurusunda
teslim edilmesi gerekir.

Başvuru şekli ve yeri

MADDE 11 – (1) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda be-
lirtilen adrese veya ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden başvuru formu kulla-
nılarak yapılabilir.

(2) Posta yoluyla yapılan başvurularda istenilen belgelerin son başvuru tarihinin mesai
saati bitimine kadar Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığı evrak birimine ulaşmış olması ge-
rekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlık Personel Dairesi
Başkanlığı evrak birimine ulaşan başvurular ile ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan
başvurular işleme konmaz.

(3) Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilen-
dirme ve çağrılar, ilanda belirtilmesi halinde adayların başvuru sırasında bildirdikleri elektronik
posta adreslerine ve Bakanlığın internet sayfasında duyuru yoluyla yapılabilir. Bu durumda
ayrıca kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmaz.

Sınav komisyonu

MADDE 12 – (1) Sınav komisyonu, Bakan onayı ile Bakanlık ve/veya Başkanlık per-
soneli arasından belirlenen bir başkan ve dört üyeden teşekkül eder. Aynı usulle iki yedek üye
belirlenir.

(2) Başvuruların incelenmesi, giriş sınavının yapılması, sınav sonuçlarının değerlendi-
rilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması sınav komisyonu tarafından yapılır.

(3) Sınav komisyonu üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
(4) Sınav komisyonunun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü de-

receye kadar (üçüncü derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sı-
navda görev alamazlar.

(5) Sınav komisyonunun sekretarya hizmetlerini Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığı
yürütür.

Sınavın yapılması

MADDE 13 – (1) Giriş sınavları Başkanlığın görev alanı dikkate alınarak sınav duyu-
rusunda belirtilen konularda yapılır.

(2) Sözlü sınav, adayların;
a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
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d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilir.

(3) Adaylara sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ikinci fıkrada

belirtilen ölçütlerin değerlendirilmesi suretiyle (a) bendi için 50, (b) ilâ (e) bentlerinin her biri

için 10’ar puan olmak üzere toplam 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik

ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70

puandan az olmaması gerekir. Sınav komisyonu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit

eder, sözlü sınav tutanaklarına puanlamaya ilişkin gerekçeler de kaydedilir.

(4) Sınavlarda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edi-

lenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınavları geçersiz sayılır.

Giriş sınavı puanının ve başarı sıralamasının tespit edilmesi

MADDE 14 – (1) Giriş sınavının yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde sınav

komisyonu, yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasını esas alarak başarı puanı en

yüksek olan adaydan başlamak suretiyle başarılı olanların listesini belirler.

(2) Giriş sınavının sadece sözlü sınav şeklinde yapılması halinde sınav komisyonu ta-

rafından sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan aday-

dan başlamak üzere başarılı olanların listesi belirlenir.

(3) Sınav komisyonu ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının en fazla dört-

te biri oranında yedek aday belirler. Başarı sırasına göre oluşturulan yedek listede yer alan

adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep

hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

(4) Sınav komisyonunun belirlediği sınav sonuçları Bakanlığın internet sitesinde ilan

edilir.

(5) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak sınav

komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav komisyonunca en fazla yedi gün içinde incelenerek

karara bağlanır. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilir.

Personelin işe başlaması

MADDE 15 – (1) Personel, Bakanlıkça yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu so-

nuçlanmadan ve sözleşme imzalanmadan işe başlatılamaz. Giriş sınavı sonuç listesi Bakan ta-

rafından onaylanmadan personel ile sözleşme imzalanamaz.

(2) Sınavı kazananların sözleşme imzalayarak işe başlayabilmeleri için; sınav sonuçla-

rının Bakanlığın internet sitesindeki ilanında belirtilen süre içinde altı adet son altı ay içinde

çekilmiş vesikalık fotoğraf, mal bildirim formu, adli sicil kaydı ve sağlık açısından görevini

devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin sağlık raporu ile birlikte Bakanlık Per-

sonel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir.

(3) İşe başlama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde, geçerli bir

mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin işe başlama işlemleri yapılmaz.

(4) İstenilen belgeler, Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir. İnce-

leme sonunda noksanlıklar olduğu anlaşılırsa tamamlanması için on beş gün ek süre verilir.

Bu süre sonunda belgelerini tamamlamayanlar veya getirdikleri belgelerden istihdama engel

durumları olduğu anlaşılanlar işe başlatılmaz.

9 Ekim 2019 – Sayı : 30913                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



(5) Giriş sınavında başarılı olan adaylardan yukarıdaki hükümler uyarınca işe başla-

mayan veya başlatılmayanların yerine yedek listedeki adaylara başarı sırasına göre yazılı olarak

bildirim yapılır.

(6) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulun-

duğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak işe başlama işlemleri yapılmaz, yapılmış

olanlar iptal edilir.

(7) Sahte veya yanıltıcı bilgi veya belge verdiği sonradan anlaşılanların sözleşmeleri

iptal edilir. Haklarında suç duyurusunda bulunulur.

Deneme süresi ve sözleşme yapılması

MADDE 16 – (1) Giriş sınavıyla ilk defa işe alınanlarla iki aylık deneme süresi için

sözleşme yapılır.

(2) Deneme süresi içinde; personelin görevini etkin yürütüp yürütmediği, yaratıcılığı,

girişimciliği, çalışma disiplini, gayret ve başarısı ile göreve ilişkin ve kişisel nitelikleri personel

değerlendirme formu ile personelin bağlı olduğu birim amirlerince silsile yolu ile puan esasına

göre doldurularak belirlenir. Deneme sürecinin başarıyla geçirildiği ilgili grup başkanının teklifi

ve ilgili başkan yardımcısının olumlu görüşü ile Başkan tarafından onaylanmak suretiyle tespit

edilir.

(3) Deneme süresi içinde personel değerlendirme;

a) Yapılan işin miktarının değerlendirilmesi (0-20) puan,

b) Yapılan işin kalitesinin değerlendirilmesi (0-20) puan,

c) Yapılan işin tamamlanma süresinin değerlendirilmesi (0-20) puan,

ç) Personelin göreve ilişkin niteliklerinin değerlendirilmesi (0-20) puan,

d) Personelin kişisel niteliklerinin değerlendirilmesi (0-20) puan,

esas alınarak yapılır ve buna göre 100 puan üzerinden 70 puan altında puan alanlar ba-

şarısız, 70 ve üstü puan alanlar başarılı sayılır.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda yer alan değerlendirme sonucunda başarılı sayılanlar ile

sözleşme yapılır; başarısız sayılanlarla yeni sözleşme yapılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Hakları, Yükümlülükleri ve Yasakları

Sadakat

MADDE 17 – (1) Personel, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatle

bağlı kalmak ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatle uygulamak zorundadır.

Tarafsızlık ve Devlete bağlılık

MADDE 18 – (1) Personel herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya

zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz; görevini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi

düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayrım yapamaz; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik

amaçlı beyanda ve eylemde bulunamaz ve bu eylemlere katılamaz.

(2) Personel, her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedir. Türkiye

Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, ülkenin bağımsızlığını ve bütünlüğünü

bozan, Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette buluna-

maz. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya der-

neğe katılamaz ve bunlara yardım edemez.
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Yöneticilerin görev ve sorumlulukları
MADDE 19 − (1) Yöneticiler, mevzuatla belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz

olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki personeli yetiştirmekten, hal ve hareketlerini
takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludurlar.

(2) Yöneticiler, maiyetindeki personele hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Yetkilerini
kanun ve diğer mevzuatta belirtilen esaslar içinde kullanır.

(3) Yöneticiler, maiyetindeki personele mevzuata aykırı emir veremez ve maiyetindeki
personelden hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez
ve borç alamaz.

Davranış ve iş ilişkileri
MADDE 20 – (1) Personel, hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarında, iş ilişkilerinde

Başkanlığı temsil ettiği bilinciyle hareket etmek ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık
olduğunu göstermek zorundadır.

Görev ve sorumluluk
MADDE 21 – (1) Personel belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak

veya yapılmasını sağlamak ve işlerin takip, kontrol ve sonuçlandırılmasından görevli ve so-
rumlu; yürürlükteki mevzuat ile sözleşmelerinde belirtilen esaslara uymakla yükümlüdür.

(2) Personel, Başkanlık tarafından uygun görülen bilgilendirme ve yeniliklere yönelik
kurs, seminer ve konferans gibi çalışmalara katılarak görevine yönelik kendisini yetiştirmek
ve Başkanlık faaliyetlerine katılıma özen göstermekle yükümlüdür.

Kanunsuz emir
MADDE 22 − (1) Personel, amirinden aldığı emri yerine getirmekle görevlidir. Ancak,

amirinden aldığı emri Anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik hüküm-
lerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar
eder ve bu emrini yazı ile yenilerse emri yerine getiren sorumlu olmaz, sorumluluk emri verene
aittir.

(2) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir şekilde yerine getirilemez, yerine getiren perso-
nel sorumluluktan kurtulamaz.

Kişisel sorumluluk ve zarar
MADDE 23 – (1) Personel, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek, kendilerine

teslim edilen kamu malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli
tedbirleri almak zorundadır.

(2) Personelin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu Başkanlığın zarara uğratıl-
ması halinde bu zararın ilgili personel tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. Za-
rarların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır.

Mal bildirimi
MADDE 24 – (1) Personel kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına ait taşınır

ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiri-
minde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca mal bildirimi verirler.

Şahsi hallerde meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi
MADDE 25 − (1) Personel; yerleşim yeri adresi ve iletişim bilgileri ile evlenme, bo-

şanma, nüfus bilgileri, doğum ve ölüm gibi şahsi hallerde meydana gelecek her türlü değişikliği
otuz gün içerisinde birimine bildirmekle yükümlüdür. İletişim adresinde meydana gelen deği-
şiklik bildirilmediği takdirde, personelin bilinen en son adresine yapılacak bildirimler tebellüğ
edilmiş sayılır.
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Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi

MADDE 26 – (1) Personel, görevleri ile ilgili resmi belge, araç ve gereçleri, yetki ve-

rilen mahaller dışına çıkaramaz, amaçları dışında ve hususi işlerinde kullanamaz.

(2) Personel, görevleri gereği kendilerine teslim edilen resmi belge, araç ve gereçleri

görevleri sona erdiği zaman iade etmek zorundadır. Bu zorunluluk personelin mirasçılarını da

kapsar.

Menfaat sağlama ve hediye alma yasağı

MADDE 27 − (1) Personelin, görevi içinde veya dışında her ne şekilde olursa olsun

görevi ile ilgili pozisyon ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine

menfaat sağlaması ve aracılıkta bulunması yasaktır.

(2) Personelin, tarafsızlığını, performansını, kararını, görevini yapmasını etkileyen veya

etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı hediye

kabul etmesi yasaktır.

Basına bilgi veya demeç verme yasağı

MADDE 28 – (1) Personel, görevleri ve sorumluluk alanları ile ilgili olarak basına,

haber ajanslarına, radyo ve televizyon kurumlarına ve her türlü iletişim kanallarına Bakanın

izni olmadan bilgi veya demeç veremez.

Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı

MADDE 29 – (1) Personel, hizmetleri aksatacak şekilde toplu halde görevden çekile-

mez, göreve gelmeme yönünde eylemde veya göreve gelip de hizmetlerin ve işlerin yavaşla-

tılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunamaz.

Başka iş ve hizmet üstlenme yasağı

MADDE 30 – (1) Personel, hizmet sözleşmesi ile üstlenmiş olduğu görevlerini aksa-

tacak ya da etkileyecek, Başkanlığın görev alanı ile ilişki kurulabilecek başka bir iş veya hiz-

mette çalışamaz ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca

tacir veya esnaf sayılmasını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz.

(2) Personel, Başkanlıkça yürütülen ihalelerde yüklenici statüsünde olan şirketlere ortak

olamaz ve bu şirketlerde görev alamaz.

(3) Aşağıda gösterilen iş ve hizmetler bu maddede öngörülen yasağın kapsamı dışın-

dadır:

a) Faaliyet konusu Başkanlığın görev alanına girmeyen şirketlere, yönetici olmamak

kaydıyla kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite hariç ortak olunması.

b) Başkanlıktan izin alınmak kaydıyla, bilirkişilik ve hakemlik gibi görevlerin yapıl-

ması.

c) Üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki

meslek kuruluşları ile kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş yardım

sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen

görevler.

ç) Başkanlıktan izin alınmak kaydıyla, üniversite ve akademilerde (askeri akademiler

dahil) ve benzeri kuruluşlarda verilen ders ve konferanslar.
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(4) Personel, görevlerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, Başkanlık tarafından
yürütülen görevlerle ilgili faaliyet gösteren gerçek kişiler ile özel hukuk hükümlerine tâbi tüzel
kişilerde ya da bunların iştiraklerinde görev alamaz ya da bu tür işlere ortak olamaz ve bu tüzel
kişilerden ya da iştiraklerden gelir sağlayacak ya da sağlayabilecek doğrudan ya da dolaylı iliş-
kiye giremez.

Bilgileri açıklama ve kullanma yasağı

MADDE 31 – (1) Personel, görev ve sorumluluk alanlarına giren konular ve kamu hiz-
metleri ile ilgili bilgileri, görevinden ayrılmış olsa dahi açıklayamaz ve yapılan çalışmaları
kendisinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamaz.

(2) Personel, açıklanması yasaklanan bilgileri internet ortamında içerik veya bağlantı
paylaşımı da dahil olmak üzere herhangi bir şekilde açıklayamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Özlük İşleri ve Sözleşmenin Sona Ermesi

Özlük dosyası ve kimlik belgesi

MADDE 32 – (1) Personel hakkında Başkanlık Personel ve Destek Hizmetleri Grup
Başkanlığı tarafından özlük dosyası tutulur. Özlük dosyasına, personelin mesleki bilgileri, mal
bildirimleri; varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı
belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler konulur.

(2) Personelin Başkanlıkta görev yaptığını gösterir fotoğraflı ve onaylı bir kimlik bel-
gesi verilir. Başkanlıktan ayrılanlar bu belgeleri iade etmek zorundadır.

(3) Personelden kimlik belgelerini kaybedenler, bu hususu Başkanlık Personel ve Des-
tek Hizmetleri Grup Başkanlığına hemen bildirmek zorundadır.

Performans değerlendirmesi

MADDE 33 – (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde be-
lirtilenler hariç, iş mevzuatı kapsamında istihdam edilen personelin görevini etkin yürütüp yü-
rütmediği, yaratıcılığı, girişimciliği, çalışma disiplini, gayret ve başarısı ile göreve ilişkin ve
kişisel nitelikleri altı ayda bir, personel değerlendirme formu ile personelin bağlı olduğu birim
amirlerince silsile yolu ile puan esasına göre doldurularak belirlenir ve nihai değerlendirme
yapılarak ilgili başkan yardımcısı tarafından performans puanı belirlenir.

(2) Değerlendirme kıstasları;
a) Yapılan işin miktarının değerlendirilmesi (0-40) puan,
b) Yapılan işin tamamlanma süresinin değerlendirilmesi (0-20) puan,
c) Yapılan işin kalitesinin değerlendirilmesi (0-20) puan,
ç) Personelin göreve ilişkin niteliklerinin değerlendirilmesi (0-10) puan,
d) Personelin kişisel niteliklerinin değerlendirilmesi (0-10) puan.
(3) Değerlendirme sonucunda personelin performans başarı puanının 70’in altında kal-

ması halinde değerlendirmenin kesinleşmesi için ilgili hizmet birimi amirinin teklifi, ilgili baş-
kan yardımcısının uygun görüşü ve Başkan onayının alınması zorunludur. Bir yıl içinde başarı
puanı 70’in altında kalan personel yazılı olarak uyarılır. Aynı yıl içinde ikinci kez başarı puanı
70’in altında kalan personelin sözleşmesi Başkanın teklifi ve Bakan onayı ile feshedilir.

Sözleşmenin şekli

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan hükümlere göre yapılacak sözleşmeler ya-
zılı olarak düzenlenir.
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İş sözleşmesinin sona ermesi
MADDE 35 – (1) Personelin sözleşmesi aşağıdaki hallerde sona erer:
a) Sözleşmeler; bu Yönetmelik ile sözleşme hükümlerine aykırı davranışların tespit

edilmesi, istihdam edilme şartlarından herhangi birinin taşınmadığının sonradan anlaşılması
veya sonradan bu şartlardan birinin kaybedilmesi, görev ya da görev yerinin değişmesi halinde
belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın yeni göreve başlanmaması, Devlet memurlu-
ğundan çıkarılmayı gerektiren fiil veya hallerin işlenmesi, emeklilik ve ölüm hallerinde sona
erer.

b) Başkanlık, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde ge-
rekçe göstermek suretiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

c) Başkanlık veya personel, 4857 sayılı Kanunda belirtilen ihbar sürelerine uymak şar-
tıyla sözleşmeyi feshedebilir.

ç) Başkanlıkça sözleşmenin feshini gerektiren sebepler, personele yazılı olarak bildirilir
ve yedi gün içerisinde yazılı savunmasını Başkanlığa iletmesi istenir. Yedi gün içerisinde yazılı
savunmanın iletilmemesi veya haklı bulunmaması halinde fesih bildirimi, personelin disiplin
amirinin teklifi, varsa üst disiplin amiri ile Başkanın uygun görüşü ve Bakan onayı alınmak
suretiyle yazılı olarak ve fesih sebebi açık ve kesin bir şekilde belirtilerek yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Mali Haklar

Sözleşme ücreti
MADDE 36 – (1) Personelin ücreti ile diğer mali hakları, 375 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin ek 28 inci maddesi çerçevesinde belirlenir. Aylık ücretler peşin olarak Devlet
memurları aylıklarının ödenme zamanında ödenir.

Yolluk giderleri ve gündelikler
MADDE 37 – (1) Personelin görev mahalli dışına geçici olarak görevlendirilmesi ha-

linde 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.
Sözleşme masrafları
MADDE 38 – (1) Sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği giderler Başkanlık tarafından

ödenir.
YEDİNCİ BÖLÜM

Disiplin
Disiplin amirleri
MADDE 39 – (1) Başkan, Başkanlıkta görevli bütün personelin en üst disiplin amiridir.
(2) Başkanlık personelinin disiplin ve üst disiplin amirleri EK-1’de yer alan cetvelde

gösterilmiştir.
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak hükümler
MADDE 40 – (1) Başkanlık personeli hakkında uygulanacak disiplin usul ve esasları

iş mevzuatı hükümlerine göre belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Personele İlişkin Diğer Hükümler

Geçici görevlendirme
MADDE 41 – (1) Personelin Başkanlık hizmet birimlerinde çalışması esastır. Personel,

gerektiğinde Başkanlığın Kapadokya Alanına ilişkin görev ve faaliyetleri kapsamında yurt için-
de veya yurt dışında geçici olarak görevlendirilebilir.
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Vekâlet

MADDE 42 – (1) Başkan, başkan yardımcıları, grup başkanları veya 1. Hukuk Müşa-

virinin izin, hastalık, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme veya diğer nedenlerle görevde bulu-

namadıkları sürelerde söz konusu görevler vekâleten yürütülür.

(2) Başkana izin, hastalık, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme ve görevde bulunmadığı

diğer hallerde öncelikle Teknik Başkan Yardımcısı, Teknik Başkan Yardımcısının görevde bu-

lunmadığı hallerde İdari Başkan Yardımcısı, İdari Başkan Yardımcısının da görevde bulunma-

ması halinde ise Başkanın uygun gördüğü grup başkanı veya 1. Hukuk Müşaviri, Başkan veya

başkan yardımcıları görevlerine dönünceye kadar Başkan Vekili sıfatıyla Başkanın yerine ve-

kâlet eder.

(3) Yerine vekâlet edilen göreve başladığı anda vekâlet işlemi kendiliğinden sona erer.

Bütün vekâleten görevlendirmeler Başkanın onayına tabidir.

Personel hakkında uygulanacak diğer hükümler

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda Kanun, Cumhur-

başkanlığı Kararnamesi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Si-

gortası Kanunu ve 4857 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin Başkanlıkta istihdam edilmesi

MADDE 44 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen Devlet memurları,

kamuda çalışan sürekli işçiler ile öğretim elemanlarından bu Yönetmelikte aranan şartlar ile

gerekli görülmesi durumunda Başkanlıkça görev ve faaliyet alanı içindeki iş ve işlemler doğ-

rultusunda aranacak diğer nitelikleri taşıyanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafaka-

tiyle, bu Yönetmeliğin giriş sınavı ve deneme süresine ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın

doğrudan iş sözleşmesi imzalanması suretiyle Başkanlık kadrolarında istihdam edilebilir. Bu

kişilerin kurumlarıyla olan ilişkileri, iş sözleşmesinin yapılmasıyla son bulur. Başkanlıkta bu

fıkra uyarınca istihdam edilmeye başlananlara, önceki kurumlarıyla ilişkilerinin kesilmesinden

dolayı emekli ikramiyesinin hesabına esas toplam hizmet süresi 15 yıldan az olanlara emekli

ikramiyesi ödenmez ve ödenmeyen emekli ikramiyesinin hesabına esas hizmet süreleri Baş-

kanlıkta geçecek hizmet süreleriyle birleştirilmek suretiyle kıdem tazminatının hesabına esas

hizmet sürelerine dahil edilir. Ayrıca, bu şekilde kıdem tazminatının hesabına esas hizmet sü-

resine dahil edilecek süreler ile emekli ikramiyesinin hesabı açısından 15 yıldan fazla hizmeti

olanların bu hizmet süreleri kıdem süresine bağlı diğer hakların tespitinde de dikkate alınır.

Bu şekilde istihdam edilenlerden, sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık bağlanması veya iş

sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle derhal feshi kapsamında iş sözleşmesi sona

erenler hariç olmak üzere, Başkanlıktaki görevleri sona erenlerden, önceki kurumlarındaki

ilgili kadrolara atanma şartlarını kaybetmemiş olanlar; önceki kurumlarında yürürlükteki mev-

zuat hükümlerine uygun olarak öğrenim durumları, hizmet yılı ve kazanılmış hak aylık dere-

celerine uygun boş bir kadroya en geç bir ay içinde atanırlar ve herhangi bir işleme gerek kal-

maksızın en geç bir ay içerisinde göreve başlatılırlar. Bu fıkra uyarınca önceki kurumlarına

dönen kişilerin Başkanlıkta geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri ile kı-

deme bağlı haklarında değerlendirilir. Önceki kurumlarına tekrar atananlara iş sözleşmesinin

sona ermiş olmasından dolayı Başkanlıkça kıdem tazminatı veya başkaca bir tazminat ödenmez
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ve bu süreler sonraki hizmetlerine göre hak kazanacakları emekli ikramiyesi hesabında dikkate

alınır. Bu fıkra uyarınca çalıştırılacak personel hakkında bu fıkrayla yapılan düzenlemeler dı-

şında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Başkanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine göre

geçici görevlendirme yapılabilir.

Özel uzmanlık gerektiren işlerde çalıştırılacak personel

MADDE 45 – (1) Belli bir uzmanlık gerektiren iş ve hizmetler, ilgili başkan yardımcı-

sının teklifi ve Başkanın uygun görüşü ile Bakan onayı alınarak 375 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin ek 31 inci maddesine göre vekâlet veya istisna sözleşmesi çerçevesinde gördü-

rülebilir. Bu şekilde çalıştırılacakların sözleşme konusu iş sahasında en az beş yıllık deneyim

sahibi olduklarını belgelemeleri şarttır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Düzenleme yetkisi

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaş-

mazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke

ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya

Başkan yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Alan Başkanı yürütür.

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                   9 Ekim 2019 – Sayı : 30913



Kocaeli Üniversitesinden:
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Üniversitesinin Devlet Konservatu-

varı, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışındaki fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları
ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim ile ilgili esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kocaeli Üniversitesinin Devlet Konservatuvarı, Tıp

ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışındaki fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarında ve Rek-
törlüğe bağlı bölümlerde, ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesine,
öğrenci kabulüne, ölçme ve değerlendirmelerin yapılmasına, akademik danışmanlığa, diplo-
maya, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine, staj, mesleki uygulama, bitirme çalışması ve diğer
öğretim çalışmalarına ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik danışman: Bir öğrenciye, Üniversiteye kayıt oluşundan itibaren Üniver-

siteyle ilişiği kesilene kadar geçen süre içinde; kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve öğrencinin
Üniversitedeki yaşamı ile ilgili problemlerinde yardımcı olmak ve öğrenciyi yönlendirmek
üzere, ilgili bölüm/program başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO): Katsayısı olmayan başarı notları hariç ol-

mak üzere, öğrencinin almış olduğu tüm derslerdeki başarı notlarına karşılık gelen katsayılar
ile bu derslerin AKTS değerlerinin çarpımının, öğrencinin aldığı derslerin toplam AKTS de-
ğerine bölümü ile hesaplanan ortalamayı,

ç) Çalışma yükü: İlgili ders için öğrencilerin tüm öğrenme faaliyetlerini tamamlamala-
rında gerekli olan zamanı,

d) Ders: Öğretim planında yer alan ve haftalık program çerçevesinde öğretim elemanı/ele-
manları tarafından yürütülen ve elli dakika süren eğitim-öğretim çalışmasını,

e) E-ders: Öğretim içeriği ve materyallerinin, internet/intranet ya da bir bilgisayar ağı
üzerinden sunulduğu, öğrencilerin ise öğreticiler ve diğer öğrenciler ile birlikte bu ortama eş
zamanlı ve/veya eş zamansız katılım göstererek öğrenmelerini gerçekleştirdiği, zaman ve me-
kân bağımlılığı olmayan ve en az otuz dakika süren elektronik ders uygulamasını,

f) Eğitim-öğretim çalışmaları: Bir yarıyıl/yılı kapsayan ders içi ve ders dışı her türlü
etkinlik, seminer, alan uygulamaları, mesleki öğretim uygulamaları, bitirme çalışmaları ve ben-
zeri çalışmaları,

g) Eğitim-öğretim çalışmaları yükü: Her yarıyıl/yıl için eğitim-öğretim planında gös-
terilen o yarıyıl/yıla ait eğitim-öğretim çalışmalarını,

ğ) Eğitim-öğretim planı: Yükseköğretim Kurulunun ilgili program için tespit ettiği as-
gari eğitim-öğretim çalışmalarını ve ilgili kurullarca onaylanan, tümüyle başarıldığında ilgili
diplomanın alınmasına hak kazandıran eğitim-öğretim etkinliklerinin tümünü,
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h) Eğitim-öğretim yılı: Ara sınav haftası hariç en az on dört haftalık güz ve bahar eği-
tim-öğretim yarıyıllarından veya en az yirmi sekiz haftalık bir eğitim-öğretim yılından oluşan
dönemi,

ı) ÖBS: Öğrenci Bilgi Sistemini,
i) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Kocaeli Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlı-

ğını,
j) Öğrenme kazanımları: Bir dersin öğrenme sürecinin başarı ile tamamlanması sonrası

öğrencilerin edindiği bilgi ve becerileri,
k) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,
l) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,
m) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim süresi ve düzeyleri
MADDE 5 – (1) Üniversitenin tüm birimleri tarafından uygulanacak akademik takvim

Senato tarafından kararlaştırılır.
(2) Ön lisans düzeyi dört yarıyıllık bir eğitim-öğretimi, lisans düzeyi ise sekiz yarıyıllık

veya dört tam yıllık bir eğitim-öğretimi kapsar.
(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre meslek yüksekokullarında dört yarıyıllık bir eği-

tim-öğretim programını tamamlayan öğrencilere meslek yüksekokulu diploması, fakülte ve
yüksekokullarda sekiz yarıyıllık veya dört tam yıllık bir eğitim-öğretim programını tamamlayan
öğrencilere lisans diploması verilir.

(4) Herhangi bir nedenle fakülte veya yüksekokul ile ilişiği kesilen öğrencilerden, ilk
dört yarıyıla veya ilk iki yıla ait zorunlu ve seçmeli derslerin tümünden başarılı olanlara talepleri
halinde ilgili birimlerin yönetim kurulu kararı ile ön lisans diploması verilir. Bu haktan; öğ-
renciliğini devam ettirmesine engel bir suçtan hüküm giyenler ve 38 inci maddenin birinci fık-
rasının (b) bendine göre Üniversite ile ilişiği kesilenler yararlanamaz. Bir yıl süreli yabancı dil
hazırlık sınıfı ve izinli geçirilen süreler hariç; kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği
dönemden başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim
süresi iki yıl olan ön lisans programlarından azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans
programlarından azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarından azami sekiz
yıl içinde mezun olamayanlar için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca uzaklaştırma cezası uygulanan öğ-
rencilerin uzaklaştırıldıkları süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt ve Kabul Esasları

Öğrenci kaydı
MADDE 6 – (1) Üniversiteye kayıtla ilgili işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ta-

rafından yürütülür. Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme iş-
lemleri, Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde Üniversite tarafından ilgili birimlerce
yapılır.

(2) Kayıt tarihi, kayıt süresi ve gerekli belgeler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca du-
yurulur. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği
kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına da-
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yanılarak işlem yapılır. Kayıt için ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak başvuru yapmayan
adaylar kayıt hakkını kaybeder. Kayıt için sunulan belgelerde eksiklik veya tahrifat olduğunun
belirlenmesi veya öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması veya başka bir
yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması hallerinde, kesin kayıt yapılmış olsa
bile kayıt iptal edilir.

Tanıtım
MADDE 7 – (1) Yeni kayıt yaptıran öğrencilere Üniversiteyi tanıtmak amacıyla, eği-

tim-öğretim yılının ilk ayı içerisinde Üniversitenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
ve ilgili dekanlıklar veya müdürlükler tarafından ortak tanıtım programları düzenlenir. Tanıtım
programlarının takvimi ve kapsamı ile ilgili ayrıntılar akademik birimlerce kayıt döneminden
önce açıklanır.

Akademik danışmanlık
MADDE 8 – (1) Yeni kayıt yaptıran her öğrenci için kayıtlı oldukları bölüm/program

başkanlığı tarafından birinci yarıyıl/yıl derslerinin başlamasından en az yedi gün önce bir öğ-
retim elemanı akademik danışman olarak atanır ve ÖBS’de duyurulur.

(2) Akademik danışmanlığın yürütülmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Yatay geçiş
MADDE 9 – (1) Yurt içi ya da yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan Üniver-

sitenin eşdeğer öğretim programı uygulayan bir bölümüne/programına geçmek isteyen öğren-
ciler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurum-
larında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile
Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre fa-
külte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun ilgili bölümlerine/programlarına yatay geçiş
yapabilirler. Kontenjanlar ve başvuru süreleri, akademik yarıyıl/yıl başlamadan en az bir ay
önce Rektörlük tarafından duyurulur.

Bölümler/programlar arası geçiş
MADDE 10 – (1) Öğrencilerin bölümler/programlar arası geçişleri, Yükseköğretim

Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine
göre yapılır.

(2) Öğrenciler; öğrenim gördükleri fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun
başka bir bölümüne/programına geçiş yapabilir. Bu geçişler, Senato tarafından belirlenen esas-
lar çerçevesinde ayrı kontenjan belirlenerek yapılır.

Dikey geçiş
MADDE 11 – (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının Üniversiteye bağlı lisans prog-

ramlarına dikey geçişleri, yükseköğretim mevzuatına göre yapılır. Bu öğrencilerin uyum ve
hazırlık programları, ilgili akademik birimin yönetim kurulu kararları doğrultusunda ilgili bö-
lüm başkanlığı tarafından yapılır.

Derse kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 12 – (1) Her yarıyıl/yıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde

ÖBS üzerinden tüm öğrenciler kayıtlarını yenilemek ve derslere kaydolmak zorundadır. Ders
kayıtları, öğrencinin akademik danışmanının onayı ile kesinleşir. Öğrenciler; derslere kayıt,
kayıt yenileme ve varsa katkı payı/öğrenim ücreti ödeme yükümlülüklerini yerine getirmekten
sorumludur.

(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ÖBS üzerinden yeni bir der-
se kayıt yaptırabilir veya kayıt yaptırdıkları bir dersi bırakabilir. Öğrenci, ders kayıt işlemle-
rinde, önceki yarıyıl/yıllardan hiç almadığı ve başarısız olduğu dersleri, öncelikle en alt
yarıyıl/yıldaki derslerden başlayarak almak zorundadır.
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(3) Öğrencilerin kayıt yaptırdıkları derslere ilişkin itirazlarını, akademik takvimde be-
lirlenen süreler içerisinde ilgili bölüm/program başkanlıklarına yapmaları gerekir.

(4) Akademik takvimde belirlenen sürede ders kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarı-
yıl/yılda derslere ve sınavlara giremez. Bu süre, öğrenim süresinden sayılır.

(5) Mazereti nedeni ile süresi içinde kaydını yaptıramayanlar, yarıyıl/yıl derslerinin
başlangıcından itibaren ilk iki hafta sonuna kadar öğrencisi olduğu bölüm/program başkanlığına
bir dilekçe ile başvuruda bulunur. Mazereti, bağlı olduğu birimin yönetim kurulunca kabul edi-
len öğrenciler, ders kayıtlarını ilgili yönetim kurulu kararını izleyen haftanın son mesai gününün
bitimine kadar yaptırmak zorundadır.

Kayıtların tutulması
MADDE 13 – (1) Öğrencilerin öğrenim bilgilerinin izlenebilmesi ve kontrolünün sağ-

lanabilmesi amacıyla her öğrenci için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kayıtlar
ÖBS’de tutulur. Öğrencilerle ilgili kayıtların güncellenmesinden, arşivlenmesinden Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Krediler, Devam Koşulu, Ölçme ve Değerlendirme, Sınavlar,

Notlar ve Diploma

Dersler
MADDE 14 – (1) Dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci

kayıtlı olduğu bölümün/programın zorunlu derslerini almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler;
bölüm/program seçmeli dersleri ve Üniversite seçmeli dersleri olmak üzere iki gruba ayrılır.
Öğrenciler, seçmeli dersleri ilgilerine ve akademik danışman önerilerine göre ilan edilen liste-
den kontenjan dâhilinde kendileri belirler. Belirlenen bu dersler danışman onayı ile geçerlilik
kazanır.

(2) Ön koşullu ders/dersler, bir derse kayıt olabilmek için daha önce başarılmış olması
gereken ders/derslerdir. Ön koşullu ders/dersler anabilim dalı veya ilgili bölüm/program aka-
demik kurulu tarafından fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kuruluna önerilir ve
kurulun kararı Senato onayından sonra kesinleşir. Ön koşullu ders/dersler eğitim-öğretim prog-
ramında belirtilir.

(3) Süren çalışma; yarıyıl/yıl boyunca devam eden, ölçme ve değerlendirmesi yarıyıl/yıl
sonu değerlendirme dönemi sonuna kadar sürebilecek çalışmadır.

(4) Stajlar, öğrencilerin ders kayıt dönemlerinde alabilecekleri azami AKTS değerinin
toplamına katılmaz.

Üniversite seçmeli dersleri
MADDE 15 – (1) Üniversite seçmeli dersleri; öğrencilerin bilgi ve becerileri ile ilgi

ve yeteneklerine uygun nitelik ve çeşitlilikte, toplumsal hizmet, tarih, kültür ve sanat duyarlılığı
ile spor ve sağlık faaliyetleri, çevre bilinci, bilim ve teknoloji alanlarına odaklanan, bağımsız
çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenmeyi öğrenebilme ve yönetebilme, iletişim gibi anah-
tar/aktarılabilir yeterliliklerini geliştirmek amacıyla açılan derslerdir.

(2) Üniversite seçmeli dersleri, ön lisans ve lisans programlarında açılabilir. Bu derslerin
açılması, seçilmesi, kayıt işlemleri ve yürütülmesi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Derslerin AKTS değeri
MADDE 16 – (1) Bir dersin ilgili ders koordinatörü tarafından belirlenen öğrenme ka-

zanımları için gerekli çalışma yükü dersin AKTS değerini ifade eder. Derslerin AKTS değeri,
öğrencilerin çalışma yükleri hesaplanarak belirlenir.

(2) Her dersin, ders saati ve AKTS’si öğretim planında belirtilir. Dersin AKTS’si öğ-
rencinin dönem çalışma yükü temel alınarak ders koordinatörü tarafından belirlenir. Ders planı
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ile birlikte derslerin saati ve AKTS’si ilgili bölüm/program kurulunun önerisi üzerine
fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul kurul kararı ile belirlenir ve Senatoda onaylanır. Bir
öğrencinin bir yarıyıl/yılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü ders planında gösterildiği
kadardır.

(3) Bir eğitim-öğretim yılında ön lisans ve lisans programları için ders ve uygulama
kredisi toplamı 60 AKTS’dir. İki yıllık ön lisans programlarında ders ve uygulama kredisi top-
lamı 120 AKTS, dört yıllık lisans programlarında ise ders ve uygulama kredisi toplamı 240
AKTS, beş yıllık lisans programlarında ise ders ve uygulama kredisi toplamı 300 AKTS’dir.

(4) Öğrenci, kayıtlı olduğu ilgili yarıyıl/yıldaki bölüm/program için belirtilen AKTS
değeri kadar ders alır. Öğrencinin AGNO’su 2.00’ın altında ise öğrenci bir yarıyılda en fazla
30 AKTS değerinde ders alabilir. Yıllık ders planı uygulanan programlarda bu değer en fazla
60 AKTS olabilir. AGNO’su 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler için alınacak AKTS değeri, en
fazla 1/3 oranında Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre artırılabilir.

Devam koşulu
MADDE 17 – (1) Öğrenci, ilk kez kayıt yaptırdığı teorik derslerin en az %70’ine, diğer

öğretim türlerinin de en az %80’ine devam etmek zorundadır.
(2) Teori ile uygulama/laboratuvar çalışmaları birlikte yapılan dersler için; teorik ders

saati, uygulama/laboratuvar ders saatinden fazla veya uygulama/laboratuvar ders saati, teorik
ders saatinden fazla ise birinci fıkrada belirtilen devam koşulu, ders saati fazla olana göre uy-
gulanır. Teori ile uygulama/laboratuvar ders saatlerinin eşit olması durumunda ise en az %70
devam koşulu aranır.

(3) Teori ile uygulama/laboratuvar çalışmaları birlikte yapılan derslerden başarısız olun-
ması ve bu dersin tekrar alınması halinde; teori ile uygulama/laboratuvar ders saatlerinin eşit
olması veya uygulama/laboratuvar ders saatinin teorik ders saatinden fazla olması durumunda,
devam koşulu tekrar aranır.

(4) Dersin tamamı laboratuvar ve/veya uygulamalı olarak yapılıyorsa, bu derslerden
başarısız olunması ve dersin tekrar alınması durumunda devam koşulu tekrar aranır.

(5) Devam koşulu daha önce sağlanmış olan teorik dersin/derslerin tekrarı halinde de-
vam koşulu ile programdaki ders çakışma durumu dikkate alınmaz.

(6) Öğrencilerin derse devamları, sorumlu öğretim elemanı tarafından yoklamalarla im-
za karşılığı tespit edilir. Devam durumu yarıyıl/yıl sonu akademik takvimde belirtilen derslerin
tamamlandığı haftanın son gününe kadar ilgili öğretim elemanı tarafından ÖBS’de ilan edilir.

Ölçme ve değerlendirme
MADDE 18 – (1) Öğrencinin ders başarısı; yarıyıl/yıl içi sınavları, projeler, seminerler,

arazi çalışmaları, kısa sınavlar, ödevler, uygulamalar, laboratuvar çalışmaları ve benzeri araç-
lardan oluşan yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu değerlendirme araçları ile ölçülür. Yarıyıl/yıl içi
ve yarıyıl/yıl sonu çalışmalarının her biri 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınavlar akademik
takvimde belirlenen sınav tarihlerinde dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yapılır. Öğ-
retim elemanının zorunlu izinli veya raporlu olması gibi özel durumlarda sınavın yapılması
için ilgili bölüm/program başkanı tarafından bir öğretim elemanı görevlendirilir. Sınav prog-
ramları sınav tarihinden en az üç hafta önce ilgili bölüm/program başkanlıkları tarafından öğ-
rencilere duyurulur.

(2) Talep etmeleri halinde engelli öğrencilerin sınavları, engellerine göre sözlü veya
yanlarına görevli verilerek yazılı olarak yapılır. Ayrıca ilgili birimlerin yönetim kurulu kararı
ile engellerine göre farklı türlerde de sınav yapılabilir.

(3) Not ortalamasına katılmayan dersler ve değerlendirilmesi not ile yapılmayan eği-
tim-öğretim çalışmaları eğitim-öğretim planında önceden belirtilir.
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Yarıyıl/yıl içi ölçme ve değerlendirme
MADDE 19 – (1) Bir dersin yarıyıl/yıl içi değerlendirmesi ara sınav, proje, seminer,

sunum, arazi çalışması, kısa sınav, ödev, uygulama, laboratuvar çalışması ve benzeri araçlarla
yapılır.

(2) Yarıyıl/yıl içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %30’dan az, %70’ten fazla
olamaz. Sadece yarıyıl/yıl sonu sınavı yapılan uygulamalı derslerde, yarıyıl/yıl sonu sınavının
başarı notuna katkısı %100’dür. Uzaktan öğretim yöntemi ile verilen derslerde, yarıyıl içi de-
ğerlendirmelerin başarıya etkisi en fazla %20, yarıyıl sonu değerlendirmesi ise en az %80 ol-
mak zorundadır. Tek ders sınavı dışındaki tüm sınavlarda öğrencilerin başarı notlarının hesap-
lanmasında yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınır. Ancak tek ders sınavının
başarı notuna katkısı %100’dür. Yarıyıl/yıl içi değerlendirme ağırlığı, ilgili öğretim elemanı
tarafından derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirlenir ve ÖBS üzerinden yarıyıl/yıl ders-
leri başlamadan önce öğrencilere duyurulur. Bir dersin dönem sonu notu ÖBS’de ilan edilen
bu kriterlere göre hesaplanır.

(3) Ara sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihler içinde yapılır. Süren çalışmanın
ölçme ve değerlendirilmesi en geç yarıyıl/yıl sonu değerlendirme dönemi sonunda başarı notuna
çevrilir.

(4) Bir sınıfın alan dersleri için bir günde ikiden fazla sınav yapılmayacak şekilde sınav
programı hazırlanır.

(5) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen bü-
tün derslerin sınavları aynı oturum içerisinde merkezi sınav yöntemi ile yapılabilir. Bir sınıfın
bu kapsamda yapılacak sınav sayısı ikiden fazla ise dördüncü fıkrada belirtilen alan sınavları
aynı gün içerisinde yapılmaz.

Yarıyıl/yıl sonu ölçme ve değerlendirme
MADDE 20 – (1) Yarıyıl/yıl sonu sınavı, yarıyıl/yıl bitiminden sonra akademik tak-

vimde belirtilen tarihler arasında ilan edilen bir program çerçevesinde yapılır.
(2) Öğrencinin yarıyıl/yıl sonu ölçme ve değerlendirmeye girebilmesi için aşağıdaki

şartları yerine getirmesi gerekir:
a) Kaydını yenilemiş ve derse kayıt işlemlerini tamamlamış olmak.
b) Varsa öğrenim katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini akademik takvimde be-

lirtilen süre içinde yerine getirmiş olmak.
c) Her yarıyıl/yıl başında dersin ilgili bölüm/program başkanlığı tarafından ilan edilen

yarıyıl/yıl içi çalışmalarını yerine getirmiş olmak.
ç) 17 nci maddede belirtilen devam koşullarını sağlamak.
(3) Öğrenci, yarıyıl/yıl sonu sınavına girmediği ya da başarı notu (DC), (DD), (FD)

veya (FF) olan ders/dersler için bütünleme sınavlarına girebilir. Bu durumda ilgili ders veya
dersler için alınan en son sınav puanı o dersin yarıyıl/yıl sonu puanı yerine geçer. Bütünleme
sınavları sonunda, AGNO’su en az 2.00 olan ve mezuniyetine tek dersi kalan öğrenciye, ilgili
ders için devam koşulunu sağlamış olmak şartıyla tek ders sınav hakkı verilir.

Mazeret sınavı ve ek sınav
MADDE 21 – (1) Mazeret sınavı, ara sınavı için geçerlidir. Öğrencinin bir dersten ma-

zeret sınavına alınıp alınmayacağı ilgili akademik birimin yönetim kurulunca karara bağlanır.
(2) Hastalık nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilerin durumlarını, sağlık kurum-

larınca verilen sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir. Üçüncü dereceye kadar yakınlarının ölü-
mü, doğal afet ve benzeri durumlarda mazeretlerini belgeleyen öğrenciler de mazeret sınavı
hakkından yararlanır.
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(3) Mazerete gerekçe olan belgelerin, son ara sınav tarihinden itibaren 10 işgünü içinde
bölüm/program başkanlığına verilmesi gerekir. Bu sürenin aşılması halinde başvurular işleme
konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez.

(4) Ülkemizi, uluslararası öğrenciler için kendi ülkesini ve Üniversiteyi temsil etmek
için görevlendirilen öğrencilere, katılamadıkları her sınav için ilgili akademik birimin yönetim
kurulunca ek sınav hakkı verilir.

(5) Mazeret sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, bölüm/program başkan-
lıklarınca belirlenen programa göre yapılır.

(6) Öğrenci, raporlu olduğu tarih aralığında hiçbir sınava giremez. Bu tarih aralığında
girilen sınav/sınavlar geçersiz sayılır.

Tek ders sınavı
MADDE 22 – (1) 20 inci maddedeki şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla mezuni-

yetlerine tek dersi kalan öğrenciler, akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınavlarına
girerler. Bu sınavlarda alınan puan, başarı notunun değerlendirilmesi konusunda Senato tara-
fından belirlenen usul ve esaslara göre harf notuna dönüştürülür ve başarı notu olarak sayılır.
Bu sınavlara ilk defa girecek öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. Başarısız öğ-
renciler, daha sonraki haklarını kullandıklarında katkı payı/öğrenim ücreti ödemeye devam
ederler. Bu sınavda başarılı olanlar, başlayacak olan yarıyıl/yıldan önceki yarıyıl/yılda mezun
olmuş sayılırlar.

(2) AGNO’su 2.00 ve üzerinde ise tek ders sınavından başarılı kabul edilmek için en
az (DC) harf notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin yarıyıl/yıl sonu başarı notu
yerine geçer.

Değerlendirme sonuçlarının duyurulması
MADDE 23 – (1) Ölçme ve değerlendirme sonuçları, ölçme tarihini izleyen ilk yedi

gün içinde öğretim elemanı tarafından ilan edilir. Yarıyıl/yıl sonu değerlendirme sonuçları,
ÖBS’ye girildikten sonra imzalı bir kopya halinde bölüm/program başkanlığına teslim edilir.

(2) Her yarıyıl/yılın sonunda ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulu,
ders ve diğer çalışmaların değerlendirmesini yapar.

Başarı notu
MADDE 24 – (1) Öğrencilerin, aldıkları her ders için yarıyıl/yıl sonu notu 100 puan

üzerinden hesaplanır. Bu not, başarı notunun değerlendirilmesi konusunda Senato tarafından
belirlenen usul ve esaslara göre ÖBS tarafından harf notuna dönüştürülür.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen başarı notları dışında başka bir başarı notu kullanılamaz.
Başarı notları ve bunlara karşılık gelen katsayılar aşağıdaki gibidir:

Başarı Notu Katsayı
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
DC 1.50
DD 1.00
FD 0.50
FF 0.00
D 0.00
N 0.00
E
G
K
S
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(3) Yukarıda belirtilen harf notları aşağıdaki gibi tanımlanır:
a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci ilgili

dersten başarılı; (DD), (FD), (FF), (D), (N) ve (K) başarı notu alan öğrenci ise ilgili dersten
başarısız sayılır.

b) Öğrencinin bir dersten (DC) harf notu alması halinde bu dersin başarılı sayılıp sa-
yılmamasına ilgili yarıyıl sonunda, yıllık program uygulayan akademik birimlerde ise ilgili yıl
sonunda karar verilir. Bu karar verilirken, öğrencinin ilgili yarıyıl/yıl sonu AGNO’suna bakılır.
Yarıyıl/yıl sonu AGNO’su 2.00 ve üzerinde ise öğrenci bu dersten başarılı sayılır. Aksi durumda
öğrenci bu dersten başarısız sayılır ve öğrenci tekrar eden yarıyıl/yıllarda bu dersi almak zo-
rundadır.

c) AGNO’su 3.00 ve üzerinde olan ve herhangi bir ders başarı notu (DC) harf notundan
düşük olmayan bir öğrenci danışmanının onayıyla üst dönemlerden ders alabilir.

ç) (D) harf notu: Devam koşullarını sağlamayan öğrencilere (D) harf notu verilir.
d) (E) harf notu: Yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavları ile diğer değerlendirmelere

girmeyen öğrencilere (E) harf notu verilir.
e) (N) harf notu: (E) harf notu ilgili dönem sonunda (N) harf notuna otomatik olarak

dönüşür.
f) (G) harf notu: Not ortalamasına girmeyen eğitim-öğretim çalışmalarında başarılı olan

öğrencilere (G) harf notu verilir.
g) (K) harf notu: Not ortalamasına girmeyen eğitim-öğretim çalışmalarında başarılı ola-

mayan öğrencilere (K) harf notu verilir.
ğ) (S) harf notu: Süren çalışmanın ölçme ve değerlendirilmesi en geç yarıyıl/yıl sonu

değerlendirme dönemi sonunda başarı notuna çevrilir.
(4) Öğrenci değişimi, yatay ve dikey geçiş gibi nedenlerle öğrencilerin sunacakları not-

ların bu Yönetmelikteki harf notlarına dönüştürülmesi, Senato tarafından belirlenen esaslar
çerçevesince ilgili bölümün intibak komisyonu tarafından yapılır ve ilgili akademik birimin
yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Değerlendirme sonuç belgelerinin saklanması
MADDE 25 – (1) Değerlendirme sonuç belgelerinin bir kopyası ilgili bölüm/program

başkanlığında beş yıl süre ile saklanır.
Ölçme belgelerinin saklanması
MADDE 26 – (1) Ölçme belgeleri, devam çizelgeleri ile birlikte bölüm/program baş-

kanlıkları tarafından iki yıl süre ile saklanır. Bu süre sonunda ilgili dekanlık, yüksekokul veya
meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından bir tutanakla imha edilir.

Notlarda maddi hata ve sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 27 – (1) Öğrenci; sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren üç işgünü için-

de bağlı olduğu fakülte dekanlığına, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüğüne bir
dilekçe ile başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. Dekanlık veya mü-
dürlük maddi bir hata yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için sınav kâğıdını ilgili bölüm/prog-
ram başkanı aracılığıyla dersin sorumlu öğretim elemanına inceletir ve sonucu öğrenciye tebliğ
eder. Öğrencinin itirazının devamı halinde bu itiraz tebliğ tarihinden itibaren üç işgünü içeri-
sinde yapılabilir. Bu durumda; ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim
kurulu kararı ile sorumlu öğretim elemanının dâhil olmadığı, ilgili alandaki öğretim elemanla-
rından oluşan en az üç kişilik bir komisyonda cevap anahtarıyla ve/veya diğer sınav kâğıtları
ve dokümanları ile karşılaştırmalı olarak yeniden esastan inceleme yapılır. Not değişiklikleri
ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Not
değişikliği ile ilgili yönetim kurulu kararı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.
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(2) ÖBS’de açıklanan başarı notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış ol-
duğunun belirlenmesi halinde, ilgili öğretim elemanı ilgili bölüm/program başkanına başvura-
rak düzeltme talebinde bulunur. Bu talep, ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu
bölüm/program başkanlığınca değerlendirilir. Eğer varsa not değişikliği veya düzeltmeler yö-
netim kurulunda görüşülüp karara bağlanır. Yönetim kurulu kararı Öğrenci İşleri Daire Baş-
kanlığına bildirilir. Gerekli değişiklik Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Yarıyıl/yıl sonu not ortalaması
MADDE 28 – (1) Öğrencinin yarıyıl/yıl sonu not ortalaması, bir yarıyıl/yılda almış ol-

duğu tüm derslerdeki başarı notlarına karşılık gelen katsayılar ile bu derslerin AKTS değerle-
rinin çarpımının, ilgili yarıyıl/yılda alınan derslerin toplam AKTS değerine bölümü ile hesap-
lanır. Bu hesaplamada elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak alınır.

(2) Bütün notlar öğrencinin not belgesinde gösterilir.
Onur ve yüksek onur öğrencileri
MADDE 29 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı sonunda, öğrencinin tabi olduğu ders planının

ilgili yıl sonuna kadar olan toplam AKTS değerini tamamlamış ve başarmış olması şartı ile
AGNO’su 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi, AGNO’su 3.51-4.00 olan öğrenciler yüksek
onur öğrencisi kabul edilir.

(2) Bu öğrenciler her eğitim-öğretim yılı sonunda ilgili akademik birimler tarafından
tespit edilir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ta-
rafından hazırlanan başarı belgeleri öğrencilere verilmek üzere ilgili dekanlık veya müdürlük-
lere gönderilir.

(3) Üniversite öğrenciliği süresince disiplin cezası alan öğrenciler bu kapsam dışında
tutulur.

Öğrencilerin genel başarı durumu
MADDE 30 – (1) AGNO’su 2.00 ve üzeri olan öğrenciler başarılı sayılır.
Ders tekrarı ile ilgili esaslar
MADDE 31 – (1) Programdan kaldırılan dersler için öğrenciler, kayıtlı oldukları bölü-

mün/programın Senato tarafından onaylanan uyum programının öngördüğü derslere kayıt olurlar.
(2) Öğrenciler, daha önce aldıkları seçmeli dersler yerine akademik danışmanlarının

görüşü ile ilgili yarıyıl/yılda açılan aynı kategorideki başka seçmeli dersleri alabilirler. Bu tak-
dirde, önceki seçmeli ders ve çalışmalar için sağlanmış olan devam koşulu ve kullanılmış olan
sınav hakları yeniden kullanılmaz.

Hazırlık sınıfı
MADDE 32 – (1) Hazırlık sınıflarında eğitim-öğretim ile ilgili esaslar Senato tarafından

belirlenir.
Öğrencilik süresi
MADDE 33 – (1) 5 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen sürelerde mezun ola-

mayan öğrenciler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Mezuniyet tarihi
MADDE 34 – (1) Öğrencinin mezuniyet tarihi; ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek

yüksekokulu yönetim kurulunun öğrencinin mezuniyeti ile ilgili aldığı kararın tarihidir.
Diploma
MADDE 35 – (1) Öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, mezun oldukları

fakülte, yüksekokul ile bölüm veya meslek yüksekokulu ile program adını belirten Üniversi-
tenin diploması verilir. Diplomalara mezuniyet tarihi, diploma numarası ve mezun olduğu dö-
nem adı yazılır.

(2) Ön lisans ve lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin AGNO’sunun en az 2.00
olması gerekir.
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(3) AGNO’su 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.51-4.00 olan öğrenciler yük-
sek onur öğrencisi listesine geçerek mezun olur ve bu öğrencilerin durumları diplomalarında
belirtilir.

(4) Mezuniyet AGNO’su 4.00 üzerinden hesaplanır ve bu not diploma ekinde ve me-
zuniyet transkriptinde belirtilir.

(5) Diplomada, fakülte için Rektör ve dekanın, yüksekokul ve meslek yüksekokulu için
Rektör ve müdürün ıslak veya elektronik imzaları bulunur.

(6) Diğer üniversitelerden nakil yoluyla gelen öğrencilerin lisans diploması alabilmeleri
için son iki yarıyılı veya son bir yılı Üniversitede tamamlamış olmaları zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Bitirme Çalışması, Staj ve İşyeri Eğitimi

Bitirme çalışması
MADDE 36 – (1) Bitirme çalışması, öğrencinin öğrenim sonucu istenen bilgi ve beceri

düzeyine eriştiğini gösteren bir veya birden fazla öğretim elemanı gözetiminde yapılan çalış-
madır.

(2) Bitirme çalışması konusunun verileceği yarıyıl/yıl ile çalışmanın yapılması, yürü-
tülmesi, teslimi, jürinin oluşturulması ve çalışmanın yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu değer-
lendirmesiyle ilgili esaslar, ilgili bölümün/programın önerisi, ilgili birimin kurul kararı ve Se-
natonun onayı ile belirlenir.

Staj ve işyeri eğitimi
MADDE 37 – (1) Staj ve işyeri eğitimi; eğitim ve öğretim programlarının niteliklerine

bağlı olarak öğrencilerin edindiği bilgileri uygulama alanına aktarması ya da uygulama alanıyla
pekiştirmesi amacıyla ön lisans ve lisans düzeylerinde yaptıkları uygulamalı çalışmalardır. Staj
ve işyeri eğitimi AKTS iş yüküne dâhil edilir. Staj notu, ortalama ve %10’luk başarı sıralaması
hesaplamalarında dikkate alınmaz.

(2) Staj ve işyeri eğitimi çalışmalarının niteliği, süresi, zamanı, yürütülmesi, teslimi,
jürinin/komisyonun oluşturulması ve çalışmanın değerlendirilmesiyle ilgili esasları kapsayan
yönergeler; fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurulu kararı ve Senatonun onayı
ile belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Kayıt Silme ve İlişiğin Kesilmesi, İzinli Sayılma, Öğrenci Değişimi,

Öğrenime Yeniden Devam Etme

Kayıt silme ve ilişiğin kesilmesi
MADDE 38 – (1) Öğrencinin;
a) Yükseköğretimden çıkarma cezası alması,
b) Yatay geçiş yoluyla bir başka yükseköğretim kurumuna geçmesi,
nedenleriyle kaydı silinir.
(2) Öğrenciler, bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak kendi is-

tekleri ile kayıtlarını sildirebilir. Bu durumda ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez.
(3) Kayıt silme işlemi ilgili yönetim kurulunun gerekçeli kararı alınarak, Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
(4) Herhangi bir nedenle kaydını sildiren öğrencilerin dosyalarındaki belgeleri ve mezun

olarak Üniversiteden ayrılanların diplomalarını alabilmeleri için Üniversite tarafından tespit
edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları zorunludur.
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İzinli sayılma
MADDE 39 – (1) Öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararıyla ön lisans öğreniminde en

az bir yarıyıl, en fazla iki yarıyıl; lisans öğreniminde en az bir yarıyıl/yıl, en fazla dört yarıyıl
veya iki tam yıl izin verilebilir. Verilen izin, öğretim süresinden sayılmaz. Her eğitim-öğretim
yarıyıl/yılı için ayrı ayrı yönetim kurulu kararı alınır. Bir öğrencinin izinli sayıldığı sürede katkı
payı ödeyip ödemeyeceği ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(2) Hastalık izninde; yarıyıl/yıl izni verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan sağlık ra-
porunun alınması gerekir.

(3) Askerlik izni; öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapıl-
maması sonucu askere alınması halinde verilir. Bu öğrencilerin kayıtları silinmez. Bu durum-
daki öğrencilerden izinli sayıldıkları süre için öğrenim katkı payı alınmaz.

(4) Maddi veya ailevi nedenlerle izin; öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan
ve öğrenimini engelleyecek nitelikte ölüm, doğal afet veya benzeri durumlar ile öğrencinin
içinde bulunabileceği maddi güçlükler nedeniyle ilgili kurullar tarafından verilebilir.

(5) Öğrencilere yurt dışında öğrenim görmek için veya öğrenimleri ile ilgili olarak gö-
revlendirilmeleri halinde birinci fıkrada belirtilen sürelerle sınırlı olmak üzere izin verilebilir.

(6) Yukarıdaki nedenlerle izinli sayılan öğrenciler, izinlerinin bitiminde normal
yarıyıl/yıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam eder. Ancak; hastalık nedeniyle izin almış
olan öğrenciler öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını sağlık raporu ile belgelen-
dirmek zorundadır.

(7) İzinli sayılmak için izin talebi başvuruları, ders seçme ve kayıt haftasının ilk gü-
nünden başlayarak, iki hafta içerisinde yapılır. Ani hastalıklar ve beklenmedik durumlar dışında
bu süreler bittikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

(8) Öğrenci, izinli sayıldığı yarıyıl/yılda herhangi bir derse kaydolamaz ve o yarıyıl/yılın
sınavlarına giremez.

Yurt dışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 40 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki üniversiteler arasında yapılan ikili an-

laşmalar ve öğrenci değişim programları çerçevesinde, bu üniversitelere bir veya iki yarıyıl
süreyle öğrenci gönderilebilir.

(2) Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre
eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi bölümlerinde/program-
larında almaları gereken dersler yerine, okudukları üniversitede aldıkları derslerden sorumlu
sayılır. Bu derslerin belirlenmesi, bölüm/program koordinatörünün ve ilgili bölümün/programın
intibak komisyonunun teklifi ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul yönetim kurulu kararı
ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, ilgili yarıyıl/yılın başarısı olarak ÖBS’ye işlenir ve
akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin yurt dışında başarısız olduğu dersler varsa, öğrenci
bu derslerin yerine kendi bölümünde/programında akademik danışmanın önerisi ve fakülte,
yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile AKTS değerini tamamlayacak
şekilde derse kayıt yapar.

(3) Yurt dışındaki üniversiteden değişim programı kapsamında gelen öğrencilere Üni-
versitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler
için kendilerine not durum belgesi verilir.

Yurt içi üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 41 – (1) Üniversite ile ulusal düzeyde diğer üniversiteler arasında yapılacak

protokoller çerçevesince öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı uygulanır. Bu protokoller,
ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İkinci öğretim
MADDE 42 – (1) İkinci öğretim, hafta içi birinci öğretimin derslerinin bitimini takiben

yapılan öğretimdir ve gerektiğinde hafta sonu da yapılabilir.
(2) İkinci öğretimde meslek stajları ve mesleki uygulama dersleri, öğrenci istediği tak-

dirde birinci öğretim saatlerinde ve yarıyıl/yıl içerisinde yapılabilir.
(3) Mezuniyet belgesi ve diplomalarda ikinci öğretim ibaresine yer verilmez.
(4) İkinci öğretimde birinci öğretimdeki eğitim-öğretim esasları geçerlidir.
(5) İkinci öğretimde öğrenim gören öğrenciler, birinci öğretim programlarına yatay ge-

çiş yapamaz. Ancak hazırlık sınıfı ve uyum sınıfları hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini
vermek ve eğitim-öğretim yarıyıl/yılı sonunda sınıf başarı sıralamasında %10’a girmek koşu-
luyla bir üst sınıfa geçmiş olan öğrenciler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(6) Birinci öğretim öğrencileri, ikinci öğretime yatay geçiş yapabilir. Birinci öğretim
öğrencilerinin ikinci öğretime geçişlerinde, Üniversiteye giriş yılındaki bölüm/program kon-
tenjanının %5’ini geçmemek üzere kontenjan tanınır. Bu geçişlerde de ikinci öğretimden birinci
öğretime geçişte uygulanan ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Ancak geçiş yapan bu öğren-
ciler, ikinci öğretim için öngörülen katkı payını ödemek zorundadır.

Çift anadal programı
MADDE 43 – (1) Bir bölümün öğrencileri, ön lisans/lisans öğrenimleri boyunca aynı

fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu içinde veya dışında asıl bölümüne konu bakımın-
dan yakın olan başka bir lisans öğretimini aynı zamanda takip edebilir. Bununla ilgili esaslar
Senato tarafından belirlenir.

Uzaktan eğitim
MADDE 44 – (1) Uzaktan eğitim; eğitim-öğretimin her düzeyinde basılı malzeme,

radyo-televizyon ve bilgi teknolojileri kullanılarak yapılan, öğrenci ile öğretim elemanının aynı
mekânda bulunmasını gerektirmeyen eğitim türüdür.

(2) Uzaktan eğitimle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Yaz öğretimi
MADDE 45 – (1) Yaz öğretimi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 46 – (1) 1/6/2016 tarihli ve 29729 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır. Bu Yönetmeliğin uygulanmasından
doğacak tereddütleri gidermeye Senato yetkilidir.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 16 ncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen koşul,

2019-2020 eğitim-öğretim yılından önce Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler için 2020-2021
eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanır. Bu Yönetmeliğin diğer hükümleri kayıtlı bütün öğ-
renciler için uygulanır.

Yürürlük
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

METAL SANAYİ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2014/2)’DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: SVGM-2019/12)

MADDE 1 – 26/2/2014 tarihli ve 28925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Metal

Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2014/2)’in

3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı

Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin

Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan

“Bilim,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (b) bendinde yer alan “Sanayi” ibaresinden sonra gel-

mek üzere “ve Verimlilik” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) METAL-TEK aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcilerinden olu-

şur:

a) Genel Müdürlüğü temsilen iki üye,

b) Bakanlık Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir

üye,

c) Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,

ç) Bakanlık Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,

d) Ticaret Bakanlığını temsilen bir üye,

e) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını tem-

silen bir üye,

f) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir üye,

g) İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini temsilen bir üye,

ğ) Türkiye Metalürji ve Malzeme Mühendisleri Odasını temsilen bir üye,

h) Türkiye Çelik Üreticileri Derneğini temsilen bir üye,

ı) Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye,

i) Çelik Boru İmalatçıları Derneğini temsilen bir üye,

j) Türkiye Döküm Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye,

k) Girişimci Alüminyum ve Sanayici İşadamları Derneğini temsilen bir üye,

l) Bakır sanayi sektörünü temsilen Bakanlık tarafından belirlenecek bir üye,

m) Yassı Çelik İhracat ve Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye,

n) Genel Galvanizciler Derneğini temsilen bir üye,

o) Türk Yapısal Çelik Derneğini temsilen bir üye,
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ö) Paslanmaz Çelik Kullanımını Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneğini temsilen bir

üye.

(2) METAL-TEK üyeleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör dernekleri/bir-

likleri tarafından belirlenir ve Bakanlığa bildirilir.

(3) METAL-TEK üyesinin görev süresi içerisinde değiştirilmesi durumunda, yeni üye

bilgisi Bakanlığa bildirilir. 

(4) Üyelerin, METAL-TEK toplantılarına sürekli olarak katılması esastır. ”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan

“dair” ibaresinden sonra gelmek üzere “kalkınma planları ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan

“Sanayi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Verimlilik” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (e)

bendinde yer alan “, karar defterine yazılır ve kararın bir örneği” ibaresi ile  (f) bendi yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bilim,” iba-

resi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 1022 CIVATALAR-KARE BAŞLI VE T BAŞLI-METRİK VİDALI 

(GENEL MAKSATLAR İÇİN) STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2019/28 )

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 1022 (Kasım 2018) “Cıvatalar-Kare başlı ve

T başlı-Metrik vidalı (genel maksatlar için)” standardın revizyonunun uygulamaya konulmasına

ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standard, kare başlı ve T (çekiç) başlı, metrik cıvataların tarifine,

sınıflandırma ve özelliklerine, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dair hususları

kapsar.

(2) Bu standard, genel maksatlar için kullanılan kare başlı ve T başlı, metrik vida dişli,

metal cıvataları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/2/2014 28925
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tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında

Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara

Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 1022 (Şubat 1988) “Cıvatalar-Kare başlı ve Çekiç başlı-Metrik

vidalı (genel maksatlar için)” standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun

19/11/2018 tarihli toplantısında revize edilen, TS 1022 (Kasım 2018) “Cıvatalar-Kare başlı ve

T başlı-Metrik vidalı (genel maksatlar için)” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zo-

runlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS 1022 (Kasım 2018) “Cıvatalar-Kare başlı ve T başlı-Metrik vidalı

(genel maksatlar için)” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu

Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS 1022 (Kasım 2018) “Cıvatalar-Kare başlı ve T başlı-Metrik vidalı

(genel maksatlar için)” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede

yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlen-

memiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara

uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 1022 (Kasım 2018) “Cıvatalar-

Kare başlı ve T başlı-Metrik vidalı (genel maksatlar için)” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından

aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını

yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS 1022 (Kasım 2018) “Cıvatalar-Kare başlı ve T başlı-Metrik vidalı

(genel maksatlar için)” standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin

edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan standard

MADDE 8 – (1) 19/1/1989 tarihli ve 20054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS

1022 “Cıvatalar-Kare başlı ve Çekiç başlı-Metrik vidalı (genel maksatlar için)” standardı yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal

Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.4.4.I numaralı maddesinde aşağıdaki düzen-

lemeler yapılmıştır.

a) Dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Özel sağlık hizmeti sunucusunda göz hastalıkları branşında kadrolu ve Kurumumuz

ile sözleşme kapsamında çalışan her bir hekimin aylık muayene sayı sınırı (acil servis/polikli-

niğe başvurular hariç olmak üzere) 1050 olup göz hastalıkları branşına ayaktan başvurularda

özel sağlık hizmeti sunucusunun aylık muayene kota sınırı ise, sağlık hizmeti sunucusunda

kadrolu ve Kurumumuz ile yapılan sözleşme kapsamında çalışan hekim sayısının 1050 ile çar-

pılması sonucu bulunur. SUT eki EK-2/B Listesindeki 617340, 617341, 617342 kodlu işlemler

ile EK-2/C Listesindeki P617340, P617341, P617342 kodlu işlemlerin yapılması halinde her

bir işlem için sağlık hizmeti sunucusunun aylık muayene sınırından 7 (yedi) muayene düşülerek

yeni aylık muayene sayısı hesaplanır. SUT eki EK-2/B Listesindeki 602200, 616510, 616520,

616550, 616780, 616790, 616800, 616810 kodlu işlemler ile EK-2/C Listesindeki P602200,

P616510, P616520, P616550, P616780, P616790, P616800, P616810 kodlu işlemlerin yapıl-

ması halinde ise her bir işlem için sağlık hizmeti sunucusunun aylık muayene sınırından 14

(on dört) muayene düşülerek yeni aylık muayene sayısı hesaplanır. SUT eki EK-2/B Listesin-

deki 602200, 616510, 616520, 616550, 616780, 616790, 616800, 616810 kodlu işlemler ile

EK-2/C Listesindeki P602200, P616510, P616520, P616550, P616780, P616790, P616800,

P616810 kodlu işlemlerden bir göz hastalıkları uzman hekimi günlük en fazla toplam 8 adet,

bir sağlık hizmeti sunucusu ise en fazla toplam 16 adet Kuruma fatura edebilir.”  

b) Maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) Hastanın, Kurumumuz ile sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucularında (acil servise

başvuruları hariç olmak üzere) göz hastalıkları uzmanlık dalına ayaktan başvurduğu gün dâhil,

15 (on beş) gün içindeki aynı uzmanlık dalına diğer ayaktan başvurularında; sadece SUT eki

EK-2/A-2 Listesinde yer alan işlemler faturalandırılır. SUT eki EK-2/A Listesinde yer alan tu-

tarlar faturalandırılamaz. 

(6) Kurumumuz ile sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucusunda göz hastalıkları bran-

şında bir fatura döneminde günübirlik ve yatarak tedavi kapsamında SUT eki EK-2/B ve EK-

2/C Listelerinde “6.9.Göz ve Adneksleri” başlığı altında Kuruma fatura edilen işlem sayı sınırı;

göz hastalıkları branşında ayaktan başvuru sayısı ile günübirlik ve yatarak tedavi kapsamında

SUT eki EK-2/B ve EK-2/C Listelerinde “6.9.Göz ve Adneksleri” başlığı altında Kuruma fatura

edilen işlemlerin sayıları toplamlarının %13’ünü geçemez.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğ eki Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)’nde yer alan

“703650” SUT kodlu satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 3 – Aynı Tebliğ eki Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi (EK-4/C)’nde aşağıdaki dü-

zenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan aşağıdaki satırlar yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Listeye aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

c) Listede yer alan ilaçların fiyatları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğin;

a) 1 inci ve 2 nci maddeleri yayımı takip eden ayın ilk günü, 

b) 3 üncü maddesinde fiyat değişiklik tarihi, listeye giriş tarihi, listeden çıkış tarihi bu-

lunan ilaçlar belirtilen tarihlerde,

yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Edirne 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8612 

—— • —— 
Edirne 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8613 
  



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 9 Ekim 2019 – Sayı : 30913 

 

İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8681 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SİNCAN BATI - NÖTR BÖLGE 8 ARASI KONVANSİYONEL  
KATENER HATTININ DEMONTAJ/MONTAJ YAPIM İŞİ  

HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden (Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu): 
İhale Kayıt No: 2019/490432 
1 - İdarenin: 
a) Adresi:  TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası:  0312 211 14 49-211 12 25 
c) Elektronik Posta Adresi: basrimeletli@tcdd.gov.tr  
2 - İhale konusu mal veya hizmetin adı ve süresi: TCDD 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

MINTIKASI SİNCAN BATI - NÖTR BÖLGE 8 ARASI (YENİ KM 541/12KA İLE 540/02 
ARASI 44 DİREK 2200 METRE) KONVANSİYONEL KATENER HATTININ DEMONTAJ/ 
MONTAJ YAPIM İŞİ MONTAJI HİZMET ALIMI İŞİ (İşin süresi 75 (YETMİŞ BEŞ) Takvim 
günüdür) 

3 - Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, 
ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. İhaleye kısmi teklif 
verilebilir. 

4 - İhalenin Saati: 22/10/2019 Salı günü, saat 10:00 
5 - İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA 
6 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 22/10/2019 Salı günü, saat 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
7 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00.- TL 
bedelle temin edilebilir. 

8 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.     
9 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 8685/1-1 
—— • —— 

DE24000 ve E43000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 
2 TİP MONOBLOK GÖVDE SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası: 2019/487290 
1. İdarenin; 
a) Adresi: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 
b) Telefon ve Faks Numarası: 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56  
c) Elektronik Posta Adresi: tulomsas@tulomsas.com.tr 
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2. İhale konusu malın adı ve miktarı:  2 Tip Monoblok Gövde 
 - 800 adet çap 1100 mm Monoblok Gövde 
 - 250 adet çap 1220 mm Monoblok Gövde 
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

3. Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğüne 05.11.2019 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4. İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 200,- TL bedelle temin edilebilir. 

5. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 8701/1-1 
—— • —— 

TSI SERTİFİKALI E5000 TİPİ LOKOMOTİF İMALATI VE E68000 TİPİ LOKOMOTİF  
TEKERLEK TAKIMLARININ TAMİR VE REVİZYONU İÇİN MONOBLOK  

GÖVDE VE AKS SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası: 2019/487042 
1 - İdarenin; 
a) Adresi: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 
b) Telefon ve Faks Numarası: 0 (222) 224 00 00 (Pbx)  /  0(222) 225 99 56  
c) Elektronik Posta Adresi: tulomsas@tulomsas.com.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı:  1- 116 ADET Monoblok Gövde 
 2 - 26 ADET Aks 
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğüne 05.11.2019 günü ve saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünden (KDV Dahil) 200,- TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 8702/1-1 
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3376 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı 3376 adet Masaüstü Bilgisayar 

Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 17.10.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 8619/1-1 
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1 KISIM 18 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık  Bakanlığı  Türkiye  Hudut  ve  Sahiller Sağlık  Genel  Müdürlüğü  ihtiyacı 

“1 Kısım 18 Kalem Tıbbi Cihaz”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 

hazırlanan malzeme listesine ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde 

belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak  

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

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

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

ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (Ekli Liste) 

Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 21.10.2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

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

mektuplarında belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 8647/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MATBAA MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve 

miktar matbaa makinesi ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, 
Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 
iç piyasadan satın alınacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
 

Kısım 
No: 

 
Malzeme Adı: 

 
Miktar: 

İhale Evrak Bedeli 
(Birden Fazla Kısıma Teklif Verilmesi Halinde 130,00 

TL Yatırılacaktır.) 
1 Kağıt Sayma Makinesi 1 adet 100,00 TL 
 
2 

 
Büro Tipi Bıçak Makinesi 

 
1 adet 

 
100,00 TL 

 
3 

Bölgesel Lak, Varak Yaldız, 
Selefon 
Kaplama Makinesi 

 
1 adet 

 
100,00 TL 

4 Büro Tipi Kapak Takma 
Makinesi 1 adet 100,00 TL 

5 Otomatik Palet Çevirme 
Makinesi 1 adet 100,00 TL 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 
zorunludur. 

b)Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartnamenin, ihale dokümanının, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar 
listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde 
yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 21.10.2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 
zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 
sahiplerine iade edilecektir. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İstekliler ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her 
kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda  son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8-Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8648/1-1 
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YERALTI ESNEK MEKANİZE TAHKİMAT TEÇHİZATI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK İhtiyacı Olarak Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Yeraltı Esnek Mekanize 

Tahkimat Teçhizatı 4734 Sayılı Kanunun 3/g Maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü İle İhale 
Edilecektir. 

 
1- İdarenin  

a) Adresi 
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
  Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 67090 
  ZONGULDAK  

b) Telefon numarası 
c) Faks numarası 

: 0 372 259 40 00 (30 HAT), 0 372 252 40 00 (8 HAT) 
: 0 372 251 19 00 

2- İhale konusu işin nev’i  

a) niteliği, türü ve miktarı 
: YERALTI ESNEK MEKANİZE TAHKİMAT  
  TEÇHİZATI, 3 kalem (500 adet) 

b) teslim yeri : TTK Üzülmez TİM Müdürlüğü Karo Sahası 
c) teslim tarihi  : Siparişi takiben 180 takvim gününde teslimat yapılacaktır. 
3- İhalenin    
a) yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK                                                             
b) tarihi ve saati : 27/11/2019 Çarşamba saat 1500 

c) dosya no 
: YERALTI ESNEK MEKANİZE TAHKİMAT 
  TEÇHİZATI 

 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

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

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

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

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

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,            

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) İdari şartnamenin 55.maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
h) İsteklinin iş ortaklığı  olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi 



9 Ekim 2019 – Sayı : 30913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 

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

ayrı  verilmesi zorunludur. 
Yabancı istekliler, İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

i) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: Teknik şartnamede belirtilmiş olup tüm makine-teçhizat ve aksesuarlar; Şiltler ve 
Hidrolik Direkler Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile 
İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)’te belirtilen I. Grup anti grizu teçhizat kategorisine uygun 
akredite kuruluşlardan alınmış ATEX sertifikalı olacak, sertifika teklifle birlikte ya da örneği 
teklifte verilmek şartıyla aslı malzemenin teslimi aşamasında verilecektir. 

Teklif dosyasında yer alacak Atex sertifikaları ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari 
Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Sertifikaların yabancı dilde düzenlenmiş 
olması halinde, İdari Şartname 7.3.5 Maddesine uygun olarak Türkçe tercümesi sunulacaktır. 
Yabancı ülkelerden temin edilen belgeler, İdari Şartname 7.3.4 Maddesine uygun olarak 
sunulacaktır. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 
6 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı 

teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 5 (beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli 
malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara 
ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 
Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkabat Cad.) 19. Sok. 
No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 250,00 TL karşılığı 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 27/11/2019 Çarşamba saat 15.00 ‘e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Caddesi No.125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu 
değildir. 

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

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

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 180 (yüzseksen) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.         

İlan olunur. 8603/1-1 
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HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Kurumumuz Amasra Müessesesi Ocak Taşlarının ve Lavvar Atığı Şistlerin Taş Döküm 
Sahasına Nakli, Boşaltılması ve Yayılması İle Stok Sahasında Bulunan Paketlenmemiş Satılabilir 
Kömürlerin Nakli ve Kamyonlara Yüklenmesi 4734 Sayılı Kanunun 3/g Maddesi Kapsamında 
Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

 

1-İdarenin  
a) adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

  Satınalma Daire Başkanlığı                      
                                                         ZONGULDAK  

b) telefon ve faks numarası : Tel:0-372.259 47 78 / Fax: 0 372- 253 12 73/251 19 00 
c) elektronik posta adresi (varsa) : Satinalma@taskomuru.gov.tr. 
S.No: 2-İhale konusu işin adı Birimi: Miktarı: 
1 TTK Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi 

ocaklarından çıkan ocak taşlarının ve lavvar atığı 
şistlerin kamyonlara yüklenmesi, taş döküm sahasına 
nakli, boşaltılması ve yayılması işi 

Ton/TL 95.760 

2 Müessese stok sahasında bulunan paketlenmemiş 
satılabilir kömürlerin Müessese içinde nakledilmesi 
ve kamyonlara yüklenmesi işi 

Ton/TL 35.280 

İşin Başlama ve bitiş tarihi  
: Amasra Müessesesinde kurulan taşıma bantının işletmeye 
alınmasına müteakip 12 aydır. 

3-İhalenin    
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK                                                             
b) Tarihi ve saati : 04.11.2019-Pazartesi  saat 15: 00 
c) Dosya no : 1913830 
d) İhale kayıt no : 2019/492105 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

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

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

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

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

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 
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f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

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

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

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

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

5 - Ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 
taşıması gereken kriterler ile benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait kriterler ihale idari 
şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
7 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 
8 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 
9 - İhale, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
10 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

11 - Teklifler en geç 04.11.2019 Pazartesi Günü–saat 15: 00’ e kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz 
sorumlu değildir. 

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

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

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

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

maddeler uygulanır. 
16.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

 8577/1-1 
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ARAZİLER MAHSUL EKİMİ İÇİN KİRAYA VERİLECEKTİR 
İpsala Belediye Başkanlığından: 
Belediyemize ait aşağıda mevkileri ve muammen bedelleri yazılı 68 dekar kuru mahsul 

ekimi ve 9172 dekar dilediği mahsul ekimi için toplam 9240  dekar arazi 2886 sayılı yasanın 
45’inci maddesi gereğince açık artırma sureti ile ihaleye çıkarılacaktır. İhaleleri 24.10.2019 
tarihinin Perşembe günü saat 10.00’da Belediye Encümeni huzurunda Belediye Düğün salonunda 
yapılacaktır. 

Dilediği ve kuru mahsul ekimine kiraya verilecek araziler 2020 yılı için bir yıllığına 
kiraya verilecektir. 

2020 yılı icar bedelinin % 50’si ihale yerinde peşin ve nakit alınacak, kalan % 50’si içinde 
24.01.2020 tarihli Banka kesin teminat mektubu sözleşme imzalanmadan önce Mali Hizmetler 
Müdürlüğüne teslim edilecektir. Kuru Mahsuller için % 50’si ihale yerinde peşin ve nakit 
alınacak diğer % 50’si sözleşme imzalamadan önce Belediye hesabına yatırılacaktır. 

İhaleye girecekler % 3 geçici teminatlarını ihale saatine kadar Mali Hizmetler 
Müdürlüğüne yatırmış olacaklardır. 

İhale dosyasının her gün mesai saatleri içinde Emlak Memurluğunda görülebileceği ilan 
olunur. 

MEVKİİ DEKARI ADEDİ 
DOSYA 

NO 
MUAMMEN 

BED. 
EKİLECEK 

MAH. YILI 

TUZTEPE 309 4 1-4 790 TL 
DİLEDİĞİ 
MAHSÜL 

2020 

TOPÇUKONAĞI 3548 31 5-35 790 TL 
DİLEDİĞİ 
MAHSÜL 

2020 

SARIKAMIŞ 3594 29 36-64 790 TL 
DİLEDİĞİ 
MAHSÜL 

2020 

DERVİŞBEY 1052 10 65-74 790 TL 
DİLEDİĞİ 
MAHSÜL 

2020 

SIRAÇALI 300 3 75-77 790 TL 
DİLEDİĞİ 
MAHSÜL 

2020 

YAYKIN 144 1 78 790 TL 
DİLEDİĞİ 
MAHSÜL 

2020 

AYRANLI 89 1 79 790 TL 
DİLEDİĞİ 
MAHSÜL 

2020 

KİREMİTÇİLİK 56 1 80 790 TL 
DİLEDİĞİ 
MAHSÜL 

2020 

KOŞUYERİ 62 1 81 790 TL 
DİLEDİĞİ 
MAHSÜL 

2020 

OVA BAĞLARI 12 1 82 790 TL 
DİLEDİĞİ 
MAHSÜL 

2020 

ADA AVLULARI 6 1 83 790 TL 
DİLEDİĞİ 
MAHSÜL 

2020 

ADA AVLULARI 52 1 84 210 TL 
KURU 

MAHSÜL 
2020 

KARAYOKUŞ 16 1 85 130 TL 
KURU 

MAHSÜL 
2020 

 8696/1-1 
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I. VE II. KATEGORİ ATIK TRAFO YAĞI SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 22. Bölge Müdürlüğünden: 
 KASTAMONU 
I. VE II. KATEGORİ ATIK TRAFO YAĞI SATIŞI İŞİ kapalı teklif alınmak suretiyle 
ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
1-İdarenin 
a) Adresi : İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B 37100 

MERKEZ/KASTAMONU 
b) Telefon ve faks numarası : 3662153900 - 3662144422 
c) Elektronik Posta Adresi : 22grupmd@teias.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): 
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : I. ve II. kategori Atık Trafo Yağı 
 
b) Teslim yeri : 

Sıra 
No 

Adı ve Karakteristiği Miktarı Bulunduğu Yer 
Tehlikeli Atık 

Kodu 

1 
I. KATEGORİ ATIK TRAFO 
YAĞI 

10.500 KG 
KARABÜK OSB T.M. Zobran Köyü Karabük 
OSB KARABÜK 

13 03 10 

2 
I. KATEGORİ ATIK TRAFO 
YAĞI 

10.800 KG 
TOSYA T.M. Karasapaca Tosya OSB Tosya / 
KASTAMONU 

13 03 10 

3 
II. KATEGORİ ATIK TRAFO 
YAĞI 

16.500 KG 
CİDE T.M. Irmakköy Mah. Murat Yenigün Cad. 
Cide/ KASTAMONU 

13 03 10 

 
a) Niteliği, türü ve miktarı : I. ve II. kategori Atık Trafo Yağı 
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde 

malzemeler teslim alınacaktır. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İnönü Mah. 

Alparslan Türkeş Bul. No: 118/B KASTAMONU 
b) Tarihi ve saati : 24.10.2019 - 14:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Teklif mektubu ve Birim fiyat 
cetveli. 
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ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 
mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Bu şartnamenin 4.3.1. maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.  
4.3. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Şekli ve İçeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği veya Atık Yağların 

Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen;  
a ) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı 
b ) Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm Lisansı 
c ) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı 
Teklif ekinde aslı, Noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti 

sunulması zorunludur. İsteklilerin (a, b, c, ) bendindeki belgelerden bir tanesini sunmaları 
yeterlidir.  İş ortaklıklarında ortaklardan her biri (a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmak 
zorundadır. Lisansların ihale tarihinden sonraki en az 3 (üç) aylık süre içinde geçerli olması 
zorunludur.  

5- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
5.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00-TL (YüzTürkLirası) 

karşılığı TEİAŞ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA VE TİCARET ŞEFLİĞİ adresinden 
satın alınabilir. 

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 
dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 125,00-TL (YüzyirmibeşTürk Lirası) doküman 
bedelini TEİAŞ 22.Bölge Müdürlüğü VAKIFLAR BANKASI TR 120001 5001 5800 7297 
077411 Numaralı hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak 
isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak 
gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının 
gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks 
numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. 
İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale 
dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç 
ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 
tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 
edilecektir. 

5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  
6- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İnönü Mah. 

Alparslan Türkeş Bul. No: 118/B KASTAMONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7- İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale 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 sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
8- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  
9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür.  
10- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en yüksek 

olanıdır. 8621/1-1 
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SAHA İŞLETME HAKKI RUHSAT DEVRİ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

 
 8646/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI : Vazgeçmeyenler Kültür ve Eğitim Vakfı. 
VAKFEDENLER : Ahmet Tamer TAŞKIN, Mehmet BEYAZKILIÇ, Mustafa GÜVEN, 

Yeşim BEYAZKILIÇ. 
VAKFIN İKAMETGÂHI : İSTANBUL. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU:  
İstanbul Anadolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/05/2019 tarih ve E:2018/458, 

K:2019/196 sayılı kararı. 
VAKFIN AMACI : Kültürel değerlerimizin korunması, geliştirilmesi; gençlerimizin milli, 

manevi, tarihi değerlerimize saygılı, bu değerlerini kişisel çıkarlarının üstünde tutan, gelişmiş bir 
karakter ve saygın bir meslek sahibi bireyler olarak yetiştirilmesinin, onlara çağdaş bir eğitim ve 
öğretim verilmesinin temini ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 80.000,00 TL (SeksenbinTürkLirası). 
YÖNETİM KURULU : Ahmet Tamer TAŞKIN, Mehmet BEYAZKILIÇ, Temel 

TAŞKIN. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Vakfın 

tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Mütevelli Heyeti üyelerinin tam sayısının üçte ikisinin (2/3) 
kararı ile vakfın konusuna en yakın bir başka vakıf ya da kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 8686/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

 
 8735/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 8712/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
 8725/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 8740/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 8743/1-1 
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 8744/1-1 
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 8745/1-1 
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 8747/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 8749/1-1 

  



9 Ekim 2019 – Sayı : 30913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

 
 8750/1-1 
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 8752/1-1 
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 8756/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 8691/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 8692/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 8693/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 8694/1-1 
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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’ne 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi 
Gazetede ile 03 Ekim 2019 tarih ve 30907 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve bazı 
maddelerinde değişiklik yapılan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya 
Araştırma Görevlisi alınacaktır.  (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve 
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.) 

GENEL ŞARTLAR 
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her 

türlü atamada ALES’den en az 70, Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir merkezi yabancı 
dil sınavdan en az 80 veya bu puan muadili bir puan almış olmak.  

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:  
1. Özgeçmiş 
2. Dilekçe  
3. 1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
5. Lisans/Lisansüstü/Doktora Diploma fotokopisi 
6. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) 
7. ALES Belgesi 
8. Yabancı Dil Belgesi 
9. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge 
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ  
İLK BAŞVURU TARİHİ : 09.10.2019 
SON BAŞVURU TARİHİ : 23.10.2019 
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 25.10.2019 
GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ : 31.10.2019 
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 04.11.2019 
Not: İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
BAŞVURU ADRESİ: 
Ataşehir Yerleşkesi: Kerem Aydınlar Kampüsü 
Fen Edebiyat Fakültesi  
İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:32 Ataşehir/İSTANBUL  
Tel: (216) 500 44 44   
İLGİLİLERE DUYURULUR 
 

Unvanı 
İlanın 

Çıkacağı 
Birim 

Bölüm/Anabilim 
Dalı/Program 

Kadro 
Sayısı Başvuru Şekli 

Sonuçların 
Açıklanacağı İnternet 

Adresi 

Başvuru 
Yeri İlan Özel Şart 

Arş. 
Gör. 

Fen 
Edebiyat 
Fakültesi 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 1 Şahsen/Posta www.acibadem.edu.tr 

Fen 
Edebiyat 
Fakültesi 

-  Moleküler Biyoloji 
ve Genetik Bölümü 
Lisans mezunu 
olmak. 
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden: 

1 - Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik 
Yükseltilme ve Atanma ek koşulları hükümleri uyarınca, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. 

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine 
başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, 
ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, 
uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet 
fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik 
ortamdaki 6 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk 
beyan formunu da ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; 

3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine 
başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden 
veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta 
yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet 
fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) 
takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi Personel Dairesi 
Başkanlığına; 

4 - Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan 
açıklamalarını belirten başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, 
doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, yabancı dil başarı belgesini, 
bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik 
ortamdaki 4 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk 
beyan formunu da ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir. 

5 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 
(on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular 
geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon 
numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular 
geçersiz sayılacaktır. 

6 - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı 
olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar. 

7 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı 
kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz 
edeceklerdir. 

8 - Başvuru adresi: (Profesör ve Doçent kadroları için) 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 

Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok 1. kat Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA 
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BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM DALI / 

ALANI 
UNVANI 

DE
RE

CE
Sİ

 

ADET AÇIKLAMA 

İslami İlimler 
Fakültesi 

İslam Tarihi ve 
Sanatları 

Siyer-i Nebi ve 
İslam Tarihi 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 1 
Memlükler dönemi ve  Memlüklerde İlim 
Adamı Bürokrasi Yönetici İlişkileri, 
konularında çalışmalar  yapmış olmak. 

İslami İlimler 
Fakültesi 

İslam Tarihi ve 
Sanatları 

İslam Sanatları ve 
Din Musikisi 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 1 
Tuğra ,Tezhip, Minare, Mezar Taşları  ve 
Ahşap eserler hakkında çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 

İç Hastalıkları 
(Endokrinoloji) 

Profesör 1 1 
Tiroid nodüllerine perkutan lazer ablasyon 
işlemi konusunda deneyime ve çalışmalara 
sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 

İç Hastalıkları 
(Hematoloji ) 

Profesör 1 1 
Hematoloji alanında araştırma ve geliştirme 
deneyimine ve orak hücre anemisinde 
moleküler genetik araştırmalara sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Tıbbi Patoloji Doçent 1 1 

Kök hücre konusunda deneyim sahibi olmak. 
Tiroid kanseri ile ilgili çalışmaları olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Spor Bilimleri Spor Bilimleri 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 1 
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalında 
doktora yapmış olmak; Örgüt kültürü 
alanında çalışmaları olmak. 

İnsan ve Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

Psikoloji Klinik Psikoloji Profesör 1 1 
Doçentliğini Klinik Psikoloji alanından almış 
olmak; Psikopatoloji, şizofreni ve ölçek 
geliştirme konusunda çalışmaları olmak. 

İnsan ve Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

Medya ve İletişim Halkla İlişkiler  Profesör 1 1 
Yönetsel İletişim, Kitle İletişim ve Etik 
konularında çalışmalar yapmış olmak. 

İnsan ve Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

Bilgi ve Belge 
Yönetimi 

Arşivcilik 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 1 

Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalında 
doktora yapmış olmak ve Müzelerde Arşiv ve 
Koleksiyon Yönetimi konusunda 
araştırmalarda bulunmak. 

İşletme Fakültesi İşletme 
Yönetim ve 
Organizasyon 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

3 1 
Siyasetnamelerdeki yönetim anlayışı üzerine 
doktora çalışması yapmış olmak. Girişimcilik 
alanında çalışmaları olmak. 

İşletme Fakültesi İşletme 
Yönetim ve 
Organizasyon 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

3 1 
Liderlik, takım çalışması, ahlaki uzaklaşma 
alanında çalışmaları olmak. 

Siyasal Bilgiler 
Fakültesi 

Uluslararası 
İlişkiler 

Uluslararası 
Ekonomik 
Entegrasyonlar 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

3 1 

Uluslararası İlişkiler alanında doktorasını 
almış olmak; Doğu Avrupa, Rusya ve 
Avrasya bölgesinde din ve kimlik bağlamında 
çalışmaları bulunmak. 
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 

tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”  hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. 

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR: 
1 - 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak 
2 - ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı 

dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

3 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda tezli/tezsiz yüksek lisans 
derecesine sahip olmak şartı aranır. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi 
kadrosuna üç yıl süre ile ataması yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde 
alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla 
ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz. 

4 - Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu’nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır. 

SINAV TAKVİMİ: 
İlan Yayım Tarihi : 09.10.2019 
Başvuru Başlangıç Tarihi : 09.10.2019 
Son Başvuru Tarihi : 23.10.2019 
Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 07.11.2019 
Giriş Sınavı Tarihi : 12.11.2019 
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama : 15.11.2019 
Sonuçların İlan edileceği İnternet Sitesi  : personel.balıkesir.edu.tr 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: 
1 - Başvuru Formu   
2 - ALES Sonuç Belgesi (Sonuç Kontrol Kodlu)  
3 - Yabancı Dil Sonuç Belgesi 
4 - Özgeçmiş 
5 - Mezuniyet Belgesi yada Diploma örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) 
6 - Lisans Transkripti 
7 - Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için) 
8 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
9 - Fotoğraf (1 adet) 
10 - Çalışmışlığına Dair Belge + SGK yazısı yada resmi onaylı hizmet cetveli 
11 - Bilimsel Yayınlar (Varsa)  
MUAFİYET: 
1 - Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda,    meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında  
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

2 - Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 
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3 - Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 
alanlarına atanacak olanlarda tezli/tezsiz yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans 
mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 

AÇIKLAMALAR:   
1 - Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar bu ilanın ilgili birimlerine şahsen 

veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile 
yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

2 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla 
kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3 - Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar. 
Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı 
tebligat yapılmaz. 

 

BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI UNVAN ADET 
 

KAD. 
DER. 

ALES 
PUAN 
TÜRÜ 

  

SAĞLIK 
BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ 

Ebelik Bölümü 
Ebelik ABD 

Öğr.Gör. 
(Ders 

Verecek) 
 

1 3 SAY 
70 

Ebelik lisans mezunu olup, Tıbbi Biyoloji 
ve Genetik alanında yüksek lisans 
yapmış olmak. Alanında en az 10 yıl 
tecrübeye sahip olmak. 

SINDIRGI MYO Muhasebe ve Vergi Bölümü 
Muhasebe ve Vergi Uyg. Pr. 

Öğr.Gör. 
(Ders 

Verecek) 
 

1 5 EA  
70 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
lisans mezunu olup, İktisat anabilim 
dalında yüksek lisans yapmış olmak. 

SUSURLUK MYO 

 
Gıda İşleme Bölümü 
Gıda Kalite Kont. ve Analizi Pr. 
 

Öğr.Gör. 
(Ders 

Verecek) 
 

1 5 SAY 
70 

Fen Bilgisi Eğitimi alanında yüksek 
lisans yapmış olup; alanında en az 5 yıl 
deneyimli olmak. 

BALIKESİR MYO Tasarım Bölümü  
Grafik Tasarımı Pr. 

Öğr.Gör. 
(Ders 

Verecek) 
1 5 SÖZ 

70 

Geleneksel Türk Sanatları bölümü 
mezunu olup; Seramik anasanat dalında 
yüksek lisans yapmış olmak. 
Yükseköğretim Kurumunda ders vermiş 
olmak. 

İVRİNDİ SAĞLIK 
HİZM.MYO 

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 
Böl. Anestezi Pr. 

Öğr.Gör. 
(Ders 

Verecek) 
1 4 SAY 

70 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve 
Embriyoloji alanında yüksek lisans 
yapmış olmak. 

KEPSUT MYO Mülkiyet Koruma ve Güv.Böl.  
Özel Güvenlik ve Koruma Pr. 

Öğr.Gör. 
(Ders 

Verecek) 
1 4 MUAF 

Spor Bilimleri Fakültesi veya Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Beden 
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanından 
mezun olmak. Boks 1.kademe yardımcı 
antrenör belgesine sahip olup; en az 3 
yıl tecrübeye sahip olmak. 

EDREMİT MYO 

Bitkisel ve Hayvansal Üretim 
Böl. Zeytincilik ve Zeytin İşleme 
Teknolojisi Pr. 

Öğr.Gör. 
(Ders 

Verecek) 
1 5 SAY 

70 

Biyoloji alanında enzim ve protein 
konusunda yüksek lisans yapmış olmak. 
Yükseköğretim Kurumunda en az 2 
dönem ders vermiş olup, alanında 5 yıl 
tecrübeye sahip olmak. 

İnşaat Böl. 
İnşaat Teknolojisi Pr. 

Öğr.Gör. 
(Ders 

Verecek) 
1 5 SAY 

70 

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup; 
Ulaştırma Mühendisliği alanında yüksek 
lisans yapmış olmak. 

İnşaat Böl. 
İnşaat Teknolojisi Pr. 

Öğr.Gör. 
(Ders 

Verecek) 
1 3 SAY 

70 
İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup; 
ilgili alanda doktora yapmış olmak. 
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Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ/ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Kanunun 48 inci, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d 
maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 
ilgili hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi alınacaktır. Ayrıntılı ilan metni 
ile formlar Üniversitemizin (www.btu.edu.tr) web sayfasının duyurular bölümünde mevcuttur.  
İlan olunur. 

 
SINAV TAKVİMİ 
Duyuru başlama tarihi 09 Ekim 2019 Sınav giriş tarihi 04 Kasım 2019 
Son başvuru tarihi 23 Ekim 2019 Sonuç açıklama tarihi 08 Kasım 2019 
Ön değerlendirme tarihi 30 Ekim 2019 İlan detaylarının ve sonuçların ilan edileceği internet adresi www.btu.edu.tr 

 

İLAN NO FAKÜLTE / BÖLÜM / ABD 
KADRO 
UNVANI 

 
K/D 

 

ALES 
PUAN 
TÜRÜ 

ADET ÖZEL ŞARTLAR 

2019/13 
Mühendislik ve Doğa Bil. Fak. 
Fizik 
Fizik   

Araştırma 
Görevlisi 

7 SAY 1 
Fizik Bölümü lisans mezunu olmak. Fizik Anabilim 
Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

2019/14 
Mühendislik ve Doğa Bil. Fak.  
Matematik  
Matematik. 

Araştırma 
Görevlisi 

7 SAY 1 

Matematik Bölümü veya Matematik Mühendisliği 
Bölümü lisans mezunu olmak. Matematik veya 
Matematik Mühendisliği Anabilim Dallarından birinde 
tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

2019/15 
Mühendislik ve Doğa Bil. Fak. 
Metalurji ve Malzeme Müh. 
Üretim Metalurjisi  

Araştırma 
Görevlisi 

7 SAY 1 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü lisans 
mezunu olmak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 
veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programlarında 
tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

2019/16 
Mühendislik ve Doğa Bil. Fak. 
İnşaat Mühendisliği 
Ulaştırma  

Araştırma 
Görevlisi 

7 SAY 1 

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. 
Ulaştırma anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor 
olmak. 

2019/17 
Mühendislik ve Doğa Bil. Fak. 
Endüstri Mühendisliği 
Endüstri Mühendisliği 

Araştırma 
Görevlisi 

7 SAY 1 

Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. 
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı'nda tezli yüksek 
lisans yapıyor olmak. 

2019/18 
Yabancı Diller Yüksekokulu 
Yabancı Diller 
Yabancı Diller  

Öğretim 
Görevlisi 
(Ders 
Verecek) 

7 SÖZ 1 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, 
İngilizce Mütercim-Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi, 
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinin birisinden 
lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. 

2019/19 
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 
Şehir ve Bölge Planlama  
Şehircilik  

Araştırma 
Görevlisi 

7 SAY 1 

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunu 
olmak. Şehir ve Bölge Planlama alanında tezli 
yüksek lisans yapıyor olmak. 

2019/20 
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 
Mimarlık  
Bina Bilgisi  

Öğretim 
Görevlisi 
(Ders 
Verecek) 

7 SAY 1 
Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak.  Mimarlık 
alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Aynı 
alanda doktora yapıyor olmak. 

2019/21 
Rektörlük 
- 
- 

Öğretim 
Görevlisi 
(Uygulamalı 
Birim) 

6 SAY 1 

Bilgisayar mühendisliği veya Yazılım mühendisliği 
bölümlerinden mezun olmak. Alanında yüksek lisans 
mezunu olmak. Öğrenme yönetimi sistemlerinde 2 yıl 
tecrübeye sahip olmak. 
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Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 

48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili 
yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme Ve Atama Ölçütleri 
doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın Resmi 
Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren başlar (15.) günün mesai saati bitiminde sona erer. 

Not: 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında 
başvuru yapılabilecek Dr. Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında 
mevcuttur. İlan olunur. 

 
İLAN 
NO BİRİM BÖL/ABD/ASD/PROG UNVANI DRC ADET AÇIKLAMA 

1001 Eczacılık 
Fakültesi Biyokimya Profesör 1 1 Doçentliğini Biyokimya (Klinik Biyokimya) Alanında 

Almış Olmak 

1002 Edebiyat 
Fakültesi Sanat Tarihi Profesör 1 2 Doçentliğini Sanat Tarihi Bilim Alanında Almış 

Olmak 

1003 Edebiyat 
Fakültesi Orta Cağ Tarihi Profesör 1 1 Doçentliğini Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı Alanında Almış 

Olmak. 

1004 Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Profesör 1 1 
Doçentliğini Sosyoloji Bilim Alanında Almış Olmak. 
Eğitim Sosyolojisi Alanında Deneyim ve Çalışmaları 
Bulunmak 

1005 Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Profesör 1 1 
Doçentliğini Matematiksel Analiz Alanında Almış 
Olmak. Matematik Eğitimi Konusunda Çalışmaları 
Bulunmak. 

1006 Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Profesör 1 1 Doçentliğini Türk Edebiyatı Bilim Alanında Almış 
Olmak. 

1007 İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Mali İktisat Profesör 1 1 Doçentliğini Maliye Alanında Almış Olmak. 

1008 Mühendislik 
Fakültesi 

Biyomedikal 
Mühendisliği Profesör 1 2 Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilim 

Alanında Almış Olmak. 

1009 Mühendislik 
Fakültesi Endüstri Mühendisliği Profesör 1 1 Doçentliğini Endüstri Mühendisliği Bilim Alanında 

Almış Olmak. 

1010 Mühendislik 
Fakültesi Tekstil Bilimleri Profesör 1 1 Doçentliğini Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği Bilim 

Alanında Almış Olmak 

1011 Mühendislik 
Fakültesi Isı Tekniği Profesör 1 1 

Doçentliğini Enerji Sistemleri Mühendisliği veya 
Makine Mühendisliği Bilim Alanında Almış Olmak. 
Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Pilleri Alanında Çalışmaları 
Olmak. 

1012 Spor Bilimleri 
Fakültesi Spor Yöneticiliği Profesör 1 1 Doçentliğini Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bilim 

Alanında Almış Olmak. 

1013 Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Profesör 1 1 Doçentliğini Radyasyon Onkolojisi Alanında Almış 
Olmak 

1014 Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör 1 1 Doçentliğini Tıbbi Mikrobiyoloji Alanında Almış 
Olmak 

1015 Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Profesör 1 1 
Doçentliğini Göğüs Hastalıkları Alanında Almış 
Olmak. İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Alanında 
Deneyimli Olmak 

1016 Fen Fakültesi Uygulamalı Matematik Profesör 1 1 
Doçentliğini Uygulamalı Matematik Alanında Almış 
Olmak. Akışların Topolojik Çatallanmaları Üzerine 
Çalışmaları Olmak 

1017 Veteriner 
Fakültesi 

Veterinerlik İç 
Hastalıkları Profesör 1 1 

Doçentliğini Veteriner Klinik Bilimleri Bilim Alanında 
Almış Olmak. At Hastalıkları Konularında Çalışmaları 
Olmak 

1018 İlahiyat Fakültesi Tefsir Profesör 1 1 Doçentliğini Tefsir Bilim Alanında Almış Olmak. 
1019 İlahiyat Fakültesi Kelam Profesör 1 1 Doçentliğini Kelam Bilim Alanında Almış Olmak 

1020 Seyrani Ziraat 
Fakültesi Tarımsal Yapılar Doçent 1 1 

Doçentliğini İnşaat Mühendisliği Bilim Alanında Almış 
Olmak. Yüksek Dayanımlı Betonarme Döşemeler 
Üzerine Çalışmaları Olmak 
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1021 Tıp Fakültesi Üroloji Doçent 1 1 Doçentliğini Üroloji Alanında Almış Olmak. 

1022 Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon Doçent 1 1 Doçentliğini Anesteziyoloji ve Reanimasyon Alanında 

Almış Olmak. 

1023 Mühendislik 
Fakültesi 

Mekanik Ana Bilim 
Dalı Doçent 1 1 Katı Mekaniği ve İşlevsel Kademelendirilmiş 

Malzemeler Mekaniği Alanında Çalışmaları Olmak 

1024 İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi İktisat Teorisi Doçent 1 1 Doçentliğini Mikro İktisat Alanında Almış Olmak. 

1025 Diş Hekimliği 
Fakültesi Endodonti Dr. Öğr. 

Üyesi 1 1 
Endodonti Ana Bilim Dalında Uzmanlık Belgesine 
Sahip Olmak. Endodontide Üçlü Antibiyotik Patı İle 
Alakalı Çalışmış Olmak 

1026 Eczacılık 
Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Dr. Öğr. 

Üyesi 1 1 Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim Dalında Doktora 
Yapmış Olmak 

1027 Eczacılık 
Fakültesi Farmasotik Kimya Dr. Öğr. 

Üyesi 1 1 Farmasötik Kimya Ana Bilim Dalında Doktora 
Yapmış Olmak 

1028 Edebiyat 
Fakültesi 

Güney Doğu Türk 
Lehçeleri ve Edebiyatı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 3 1 

Türk Dili Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yeni Türk Dili 
Bilim Dalında Doktora Yapmış Olmak. Karluk Grubu 
Türk Lehçeleri Alanında Çalışma Yapmış Olmak 

1029 Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Dr. Öğr. 
Üyesi 3 1 

Tarih Alanında Doktora Yapmış Olmak. Uluslararası 
Örgütlerin Türkiye’de Eğitim- Öğretim Faaliyetleri 
Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak. 

1030 Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Dr. Öğr. 
Üyesi 3 1 

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Doktora Mezunu 
Olmak. Dil Bilim Sahasında Doktora Dersleri Almış 
ve Tamamlamış Olmak. 4 Mat Öğretim Düzeni 
Söylem Belirleyicileri Hakkında Çalışmaları 
Bulunmak. Çok Yüzeyli RASCH Analizi İle İlgili 
Araştırması Bulunmak. 

1031 Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Dr. Öğr. 
Üyesi 1 1 İngilizce Akademik Yazma ve Söylem Üzerine 

Doktora Yapmış Olmak. 

1032 

Halil Bayraktar 
Sağlık Hizmetleri 
Meslek 
Yüksekokulu 

Anestezi Dr. Öğr. 
Üyesi 3 1 

Hemşirelik Lisans Mezunu, Hemşirelik Ana Bilim 
Dalında Doktora Yapmış Olmak. İç Hastalıkları 
Hemşireliği Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak 

1033 İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Uluslararası Siyaset Dr. Öğr. 

Üyesi 3 1 
Uluslararası Siyaset Alanında Doktora Yapmış 
Olmak. Karşılaştırmalı Politik Ekonomi Çalışmaları 
Yapmış Olmak. 

1034 Spor Bilimleri 
Fakültesi Spor Sağlık Bilimleri Dr. Öğr. 

Üyesi 3 1 
Beden Eğitimi ve Spor Alanında Doktora Yapmış 
Olmak. Hipoksi ve Enerji Harcamaları İle İlgili 
Çalışmalar Yapmış Olmak. 

1035 Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Dr. Öğr. 
Üyesi 2 2 Göz Hastalıkları Uzmanı Olmak 

1036 Tıp Fakültesi Nöroloji Dr. Öğr. 
Üyesi 2 1 Nöroloji Uzmanı Olmak 

1037 Tıp Fakültesi Biyoistatistik Dr. Öğr. 
Üyesi 2 1 Biyoistatistik Alanında Doktora Yapmış Olmak. 

1038 Tıp Fakültesi Üroloji Dr. Öğr. 
Üyesi 2 1 Üroloji Uzmanı Olmak 

1039 Fen Fakültesi Cebir ve Sayılar 
Teorisi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 1 

Doktorasını Cebir ve Sayılar Teorisi Alanında 
Yapmış Olmak. Sonlu Yansıma Grupları Üzerine 
Çalışmaları Olmak. 

1040 Veteriner 
Fakültesi 

Veterinerlik 
Farmakolojisi ve 
Toksikoloji 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 1 

Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak. Veteriner 
Farmakoloji ve Toksikoloji Alanında Doktora Yapmış 
Olmak 

1041 Veteriner 
Fakültesi Veterinerlik Anatomisi Dr. Öğr. 

Üyesi 1 1 Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak. Veteriner 
Anatomi Alanında Doktora Yapmış Olmak 

1042 İlahiyat Fakültesi Hadis Dr. Öğr. 
Üyesi 1 1 

Hadis Bilim Dalında Doktora Yapmış Olmak. 
Tarihsellik-Hadis İlişkisi ile İlgili Çalışma Yapmış 
Olmak 

1043 İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Dr. Öğr. 
Üyesi 1 1 

Din Sosyolojisi Bilim Dalında Doktora Yapmış 
Olmak. Sosyal Medya ve Din Alanında Çalışma 
Yapmış Olmak 
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Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro 

ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili 
maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi 
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre 
Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında 
mevcuttur. İlan olunur. 

 
 

İlan Tarihi: 09/10/2019 

Son Başvuru Tarihi: 23/10/2019 

Ön Değerlendirme Tarihi: 30/10/2019 

Sınav Giriş Tarihi: 04/11/2019 

Sonuçların Açıklanacağı Tarih: 08/11/2019 

 
 

İLAN 

NO 
BİRİMİ BÖL/ABD/ASD/PROG UNVAN DRC ADET AÇIKLAMA 

1044 

Halil Bayraktar Sağlık 

Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu 

Ağız ve Diş Sağlığı 
Öğr. Gör. 

(Ders Verecek) 
5 1 

Diş Hekimliği Lisans Mezunu ve 
Ortodonti Uzmanı Olmak. 

1045 

Halil Bayraktar Sağlık 

Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu 

Ağız ve Diş Sağlığı 
Öğr. Gör. 

(Ders Verecek) 
5 1 

Diş Hekimliği Lisans Mezunu ve Ağız 
Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Olmak. 

1046 Rektörlük - 
Öğr. Gör. 

(Uygulamalı Birim) 
5 1 

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora 
Eğitimlerini Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Alanında Yapmış Olmak. 
Yükseköğretim Kurumlarında En Az 5 
(beş) Yıl Eğitim-Öğretim Tecrübesine 
Sahip Olmak. 

1047 Rektörlük - 
Öğr. Gör. 

(Uygulamalı Birim) 
5 1 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü 
Lisans Mezunu Olmak. Yüksek Lisansını 
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 
Alanında Yapmış Olmak. Yükseköğretim 
Kurumlarında Nanoteknoloji Alanında 
En Az 1 (Bir) Yıl Araştırma Tecrübesine 
Sahip Olmak. 
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanunun 23., 24. ve 26. maddeleri 
ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır. 

Adayların 09.10.2019 - 23.10.2019 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire 
Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

 

SIRA FAKÜLTE 

BÖLÜM 

ANABİLİM DALI UNVAN 

KADRO  

SAYISI ÖZEL ŞARTLAR 

1 
EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 

BÖLÜMÜ 
PROFESÖR 1 

- Yeni Türk Dili alanında akademik çalışmalar yapmış 

olmak. 

2 HUKUK FAKÜLTESİ 

KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ 

 

CEZA HUKUKU 

ANABİLİM DALI 

PROFESÖR 1 

- Ceza Hukuku alanında doktora yapmış olmak. 

- Doçentlik unvanını Ceza Hukuku alanında almış 

olmak. 

- Ders anlatabilecek düzeyde yabancı dil biliyor olmak. 

3 EĞİTİM FAKÜLTESİ 

EĞİTİM BİLİMLERİ 

BÖLÜMÜ 

 

REHBERLİK VE 

PSİKOLOJİK 

DANIŞMANLIK ANABİLİM 

DALI 

DOÇENT 1 

- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında akran 

zorbalığı ve çözüm odaklı terapi hakkında çalışmalar 

yapmış olmak. 

4 HUKUK FAKÜLTESİ 

ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ 

 

MEDENİ HUKUK 

ANABİLİM DALI 

DOÇENT 1 

- Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. 

- Medeni Hukuk alanında doktora yapmış olmak. 

- İleri düzeyde yabancı dil biliyor olmak. 

5 HUKUK FAKÜLTESİ 

KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ 

 

CEZA HUKUKU 

ANABİLİM DALI 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

- Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. 

- Ceza Hukuku alanında doktora yapmış olmak. 

- İleri düzeyde yabancı dil biliyor olmak. 

6 HUKUK FAKÜLTESİ 

KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ 

 

İDARE HUKUKU 

ANABİLİM DALI 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

- Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. 

- İdare Hukuku alanında doktora yapmış olmak. 

- İleri düzeyde İngilizce biliyor olmak. 

7 HUKUK FAKÜLTESİ 

ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ 

 

MEDENİ HUKUK 

ANABİLİM DALI 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

- Medeni Hukuk alanında doktora yapmış olmak. 

- İleri düzeyde yabancı dil biliyor olmak. 

8 
MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

SİVİL HAVACILIK KABİN 

HİZMETLERİ PROGRAMI 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

- Sivil havacılık ve iletişim alanlarında akademik 

çalışmalar yapmış olmak. 

- Yükseköğretim kurumlarında 5 yıl ders vermiş olmak. 

Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur. İlan olunur. 
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR 

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanunun 31. ve 33. maddesi ile 
09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı 
alacaktır.  

Adayların 09.10.2019-23.10.2019 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire 
Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

İlk Başvuru Tarihi : 09.10.2019 
Son Başvuru Tarihi : 23.10.2019 
Ön Değerlendirme Tarihi : 28.10.2019 
Giriş Sınav Tarihi : 31.10.2019 
Sonuç Açıklama Tarihi : 06.11.2019 
 

SIRA FAKÜLTE 
BÖLÜM 

ANABİLİM DALI UNVAN 
KADRO  
SAYISI ÖZEL ŞARTLAR 

1 
MESLEK 

YÜKSEKOKULU 
SİVİL HAVACILIK KABİN 
HİZMETLERİ PROGRAMI 

ÖĞR. GÖR. 
(DERS 

VERECEK) 
1 

- Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisans 
mezunu olmak. 
- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri alanında en az 10 yıl 
deneyime sahip olmak. 

2 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 
BİLGİSAYAR 

MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 
ARŞ. GÖR. 1 

- Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans mezunu 
olmak. 
- Bilgisayar Mühendisliği alanında yüksek lisans veya 
doktora yapıyor olmak. 
- ALES’ten 70 ve üzeri puan almış olmak. 
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili sınavlardan 
65 ve üzeri puan almış olmak. 
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 
ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını 
doldurmamış olmak. 

3 
EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

EĞİTİM BİLİMLERİ 
BÖLÜMÜ 

 
REHBERLİK VE 

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 
ANABİLİM DALI 

ARŞ. GÖR. 1 

- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında 
Doktora yapıyor olmak. 
- ALES’ten 75 ve üzeri puan almış olmak. 
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili sınavlardan 
75 ve üzeri puan almış olmak. 
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 
ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını 
doldurmamış olmak. 

4 
EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

BİLİM TARİHİ BÖLÜMÜ ARŞ. GÖR. 1 

- Bilim Tarihi ve Felsefesi alanında yüksek lisans veya 
doktora yapıyor olmak. 
- ALES’ten 90 ve üzeri puan almış olmak. 
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili sınavlardan 
80 ve üzeri puan almış olmak. 
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 
ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını 
doldurmamış olmak. 

Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur. İlan olunur. 
 8594/2/1-1 



9 Ekim 2019 – Sayı : 30913 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ÜZERİNDEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Başvuru Tarihi : 09.10.2019 
Son Başvuru Tarihi: 13.10.2019 
Üniversitemizin birimlerinde Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet 

Memurları kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 
İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 
İŞKUR aracılığı ile sürekli işçi alınacaktır. 

İlan İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacak olup, şartları sağlayan adaylar, 
başvurularını İstanbul İŞKUR İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr 
adresinden yapmaları gerekmektedir. 

GENEL AÇIKLAMALAR 
1- Talep şartlarını taşıyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR 

il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr 
internet adresi üzerinden iş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak 
başvuru yapabileceklerdir. 

2- Her aday, durumuna uygun iş statüsünden sadece birine başvuru yapabilecektir. 
3- Ön lisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve 

talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan 
adayların müracaatları kabul edilecektir. Ortaöğretim, ilköğretim ve ilkokul eğitim düzeyindeki 
sürekli işçi talepleri kura usulüne tabidir. 

4- Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek kadro sayısının dört katı kadar aday, 
İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kurayla 
belirlenecektir. 

5- Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp 
taşımadıklarına ilişkin  olarak; eğitim durumu,  tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, vb. 
belgelerini Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına ibraz edeceklerdir. Belge 
teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da üniversitemiz internet sitesinden (www.pdb.itu.edu.tr) 
adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar 
listelerden çıkarılacak olup, yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilecektir. 

6- Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, üniversitemizin 
internet sitesinde ( www.pdb.itu.edu.tr ) duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul 
edilecek, adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır 

7- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

8- KPSS'de başarılı olmak ya da Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında 
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen "işe 
göndermede öncelikli olanlar" mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil 
etmeyecektir. 

9- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 
nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 
başlatılmayacaktır. 
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10- Deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi 
feshedilecektir. 

11- Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten 
ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru 
şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek 
listeden atama yapılacaktır. 

12- Belgelerini teslim etmeyen adaylar sınava alınmayacaktır. 
BAŞVURU ŞARTLARI 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak. 
2- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış 

olmak.(Aşçı kadrosu için 18 yaşını doldurmuş olmak yeterlidir.) 
3- İlan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle 

mezun olmak ve istenilen sertifika/belgelere sahip olmak. 
4- Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen 

bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin 
güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 
mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

5- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

6- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 
almamış olmak. 

7- Yaptırılacak Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak, 
8- 2018 KPSS (B) Grubu sınavlarından Ön Lisans mezunları için KPSSP93, lisans 

mezunları için KPSSP3 puan türlerinden (60) altmış ve üzeri almış olmak. 
9- Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması 

(bedensel ve fiziksel)gerekmektedir. Başvuran aday bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda 
ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 

10- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğe madde 17’ye göre “Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri; 
Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak 
temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak 
alımlarda sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.” denildiğinden sözlü sınav sonucunda 
başarılı olmak. 

11- Alınacak sürekli işçi kadroları: 
TEMİZLİK PERSONELİ İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER(3 Kişi) 
1- En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim(lise ve dengi) mezunu olmak. 
2- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak. 
3- Başvuru şartlarının 8 inci maddesine Temizlik Görevini yapmaya engel olacak sağlık 

sorunu bulunmamak. 
4- 35 yaşını doldurmamış olmak. 
5- E sınıfı ehliyete sahip olmak. 
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6- SRC belgesine sahip olmak 
7- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum gösterecek. 
TEMİZLİK PERSONELİ İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER(5 Kişi) 
1- En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim(lise ve dengi) mezunu olmak. 
2- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak. 
3- Başvuru şartlarının 8 inci maddesine Temizlik Görevini yapmaya engel olacak sağlık 

sorunu bulunmamak. 
4- 35 yaşını doldurmamış olmak. 
5- B sınıfı ehliyete sahip olmak. 
6- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum gösterecek. 
TEMİZLİK PERSONELİ İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER(47 Kişi) 
1- En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim(lise ve dengi) mezunu olmak. 
2- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak. 
3- Başvuru şartlarının 8 inci maddesine Temizlik Görevini yapmaya engel olacak sağlık 

sorunu bulunmamak. 
4- 35 yaşını doldurmamış olmak. 
5- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum gösterecek. 
GÜVENLİK GÖREVLİSİ –Silahsız- (6 Kişi) 
1- Ortaöğretim mezunu (lise ve dengi okul) 
2- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak 
3- 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak 

ve Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. 
4- Vardiyalı çalışma düzenine uyum gösterecek. 
5- 35 yaşını doldurmamış olmak. 
6- İngilizce yabancı dil bilgisi az seviyede olmak. 
7- B sınıfı ehliyet sahibi olmak. 
8- 3 yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek. 
9- Başvuru şartlarının 8 inci maddesine Güvenlik Görevini yapmaya engel olacak sağlık 

sorunu bulunmamak. 
GÜVENLİK GÖREVLİSİ –Silahsız- (2 Kişi) 
1- İki yıllık önlisans mezunu olmak. 
2- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak 
3- 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak 

ve Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. 
4- Vardiyalı çalışma düzenine uyum gösterecek. 
5- 35 yaşını doldurmamış olmak. 
6- İngilizce yabancı dil bilgisi az seviyede olmak. 
7- B sınıfı ehliyet sahibi olmak. 
8- 3 yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek. 
9- Başvuru şartlarının 8 inci maddesine Güvenlik Görevini yapmaya engel olacak sağlık 

sorunu bulunmamak. 
GÜVENLİK GÖREVLİSİ –Silahsız- (2 Kişi ) 
1- Lisans mezunu olmak. 
2- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak 
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3- 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak 
ve Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. 

4- Vardiyalı çalışma düzenine uyum gösterecek. 
5- 35 yaşını doldurmamış olmak. 
6- İngilizce yabancı dil bilgisi az seviyede olmak. 
7- B sınıfı ehliyet sahibi olmak. 
8- 3 yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek. 
9- Başvuru şartlarının 8 inci maddesine Güvenlik Görevini yapmaya engel olacak sağlık 

sorunu bulunmamak. 
AŞÇI (21 Kişi ) 
1- En az ilkokul – en fazla ortaöğrenim(lise ve dengi) mezunu olmak. 
2- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak 
3- Aşçılık ve yemek hazırlama ile ilgili mesleki bilgisi bu konuda eğitim veren okulların 

ilgili bölümlerinden mezun olmak veya mesleki eğitim merkezlerinden ustalık belgesine sahip 
olmak ya da asgari 3 yıl süre ile bu işi yaptığına dair bonservis belgesine sahip olmak.(mesleki 
eğitime dair belge önceki çalıştığı kurumlardan imzalı ve onaylı hizmet belgesi olması 
gerekmektedir) 

4- Başvuru şartlarının 8 inci maddesine Aşçılık görevini yapmaya engel olacak sağlık 
sorunu bulunmamak. 

5- Vardiyalı çalışma düzenine uyum gösterecek. 
6- Hijyen Eğitim Belgesine sahip olmak. 
7- Çalışacağı işe sağlık yönünden uygunluğunu sağlık raporu ile belgelendirmiş olmak. 
BULAŞIKÇI (11 Kişi) 
1- En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim mezunu (lise ve dengi okul) olmak. 
2- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak. 
3- Başvuru şartlarının 8 inci maddesine Bulaşıkçılık görevini yapmaya engel olacak sağlık 

sorunu bulunmamak. 
4- Çalışacağı işe sağlık yönünden uygunluğunu sağlık raporu ile belgelendirmiş olmak. 
5- Vardiyalı çalışma düzenine uyum gösterecek. 
6- 35 yaşını doldurmamış olmak. 
7- Hijyen Eğitim Belgesine sahip olmak. 
BAHÇIVAN (3 Kişi) 
1- Ortaöğretim(lise ve dengi)  mezunu olmak. 
2- Başvuru şartlarının 8 inci maddesine Bulaşıkçılık görevini yapmaya engel olacak sağlık 

sorunu bulunmamak. 
3- Bahçe işlerinde 2 yıl tecrübeli olmak ve bunu belgelemek(mesleki eğitime dair belge 

önceki çalıştığı kurumlardan imzalı ve onaylı hizmet belgesi olması gerekmektedir) 
4- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak 
5- 35 yaşını doldurmamış olmak. 
6- Bahçe makinalarını kullanabilmek. 
KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 
1- Noter kurasına katılacakların isim listesi 16.10.2019 günü (www.pdb.itu.edu.tr ) 

internet adresinde duyurularda yayınlanacaktır. 
2- Noter kura çekimi 17.10.2019 günü saat 10:00’da İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ 

Stadyumunda  Beyoğlu 41. Noteri huzurunda gerçekleştirilecektir. 
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3- İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir. 
4- Kura sonucu belirlenen adaylar ve KPSS puan sıralaması ile belirlenmiş adaylar 

(www.pdb.itu.edu.tr) internet  sitesinde  ilan edilecek  olup  adaylara  ayrıca  yazılı  tebligat 
yapılmayacaktır. 

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ 
Belge teslim tarihi kura sonucu belirlenen adaylar ve  KPSS puan sıralaması ile 

belirlenmiş adayların (www.pdb.itu.edu.tr ) internet sitesinde açıkladığı gün belirtilecektir. 
Hazırlaması  gereken  tüm  belgeleri  istenen  sertifikalar  ve/veya  mesleki  bilgisini  

gösterir belgeler ile birlikte “Ayazağa Kampüsü İstanbul Teknik Üniversitesi Personel Daire 
Başkanlığı K:3 Oda:319” nolu odaya şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE YERİ 
Sınav gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Üniversitemiz web 

sayfasında  (www.pdb.itu.edu.tr) internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru  tebliğ mahiyetinde 
olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. 

KURA SONUCU  SÖZLÜ  SINAVA  GİRMEYE  HAK  KAZANAN  ADAYLARDAN 
İSTENEN BELGELER 

1- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Kesinlikle bilgisayar ortamında 
doldurulacaktır. Form http://www.pdb.itu.edu.tr/matbu-formlar adresinden  temin edilebilecektir.) 

2- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi. 
3- 3 Adet Vesikalık fotoğraf. 
4- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet sistemi üzerinden evrak teslim 

tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır.) 
5- SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge. 
6- Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilir.) 
7- Diploma/Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve 

lisans) 
8- Aşçı ilanına başvuracaklar için alan ile ilgili öğrenim belgesi veya ustalık belgesi veya 

3 yıllık deneyim belgelerinden en az biri olmak zorundadır. 
9- Bahçıvan  ilanına başvuracak adaylar için 2 yıllık mesleki tecrübesini gösterir  belge 

zorunludur. 
10- Güvenlik Görevlisi ilanına başvuracak adaylar için 3 yıllık mesleki deneyimi gösterir 

belge zorunludur. 
11- Hijyen Eğitim Belgesine sahip olanlar belgesini asıl ve fotokopi olarak getirmek 

zorundadır. 
SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ 
1. Kura çekimi sonucu ilgili noter tarafından gönderilen listeler ile Önlisans ve Lisans 

mezunu kişilerin KPSS puanına göre İŞKUR tarafından gönderilen listeler ile ilgili sözlü sınav 
yeri ve tarihi ile ilgili bilgiler Üniversitemiz kurumsal internet (www.pdb.itu.edu.tr ) sayfasında 
takip edilebilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

2. Sözlü sınav sonucunda, açık işçi sayısı kadar asil, yeterli sayıda yedek aday belirlenir. 
İşe başlamayanlar, deneme süresi içerisinde işten ayrılanlar ve gerekli şartları taşımadığı bu süre 
içerisinde tespit edilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır. 

3. Asil  ve yedek  üyeler Üniversitemiz  internet  sayfasından  (www.pdb.itu.edu.tr)  ilan 
edilecektir. 8650/1-1 
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Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI İLANI 

Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 Sayılı Kanun 31. 
maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. 
Duyuru Başlama Tarihi İlanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihtir. 

Başvuru Değerlendirme ve 
Sınav Takvimi 

Son Başvuru Tarihi, Ön Değerlendirme Tarihi, Sınav Giriş Tarihi ve 
Sonuç Açıklama Tarihi Üniversitemizin www.tau.edu.tr adresinde 
duyurulacaktır. 

Başvuru Şekli Şahsen veya Posta yolu ile 

Başvuru Adresi 

Türk-Alman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, Yabancı Diller 
Yüksekokulu Binası Şahinkaya Caddesi No: 86, 34820 Beykoz / 
İSTANBUL 
adresine yapılabilecektir. 

Sonuçların Açıklanacağı Adres www.tau.edu.tr  
SIRA 
NO 

BİRİMİ 
KADRO 

ÜNVANI 
ADET NİTELİK 

ARANILAN 
YABANCI DİL 

1 
Yabancı Diller 
Yüksekokulu 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders Verecek) 
4 

Almanca Öğretmenliği, Alman Dili 
ve Edebiyatı veya Almanca 
Mütercim Tercümanlık Bölümü 
Lisans mezunu olup, alanında tezli 
yüksek lisans mezunu olmak. 

Almanca 80 

- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir. 
- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak atamalarda ALES’ten 

en az 70 puan almış olmak gerekir. 
- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir. 

- İlanımızda adaylardan yabancı dil şartı olarak ALMANCA bildiklerini belgelemeleri 
istenilmektedir. 

İSTENİLEN BELGELER: 
1-Başvuru Formu (www.tau.edu.tr adresinden ulaşılabilir.) 
2-Özgeçmiş 
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
4-Öğrenim Belgeleri ve transkript 
5-Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından 

onaylanmış denklik belgeleri 
6-Yabancı Dil Belgesi (Almanca: en az 80) 
7-Ales Belgesi (en az 70) 
8-2 adet fotoğraf 
9-Erkek Adayların askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduklarını gösterir belge 
10- Varsa Onaylı Hizmet Belgesi/Tecrübe Belgesi (Daha önce kamu hizmetinin yerine 

getirildiği kurum ve kuruluşlardan alınacak onaylı hizmet belgesi) 
- Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
- Atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin 

asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir. 
- Üniversitemiz web sayfasında yapılacak duyurular tebligat mahiyetinde olduğundan 

ayrıca kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ:  
Yabancı Diller Yüksekokulu: 
Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Şahinkaya Caddesi No: 86, 34820 Beykoz / İSTANBUL  
E-posta: ydyo@tau.edu.tr, Tel.: 0216 333 32 80 - 0216 333 32 83 
 8536/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI
1227 Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile

İlgili Bireylerin ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü İçin Alınması Gereken
Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun
Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

1228 Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunmasında, Bunların Üretiminde ve
Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ile Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına
Dair Karar

1229 ALS, SMA, DMD, MS Hastalıklarında ve Kesin Tedavisi Bilinmeyen Diğer
Hastalıklarda Uygulanan Tedavi ve Bakım Yöntemleri ile Bu Hastalıklara Sahip
Kişiler ve Yakınlarının Yaşadıkları Sorunların ve Çözümlerinin Belirlenmesi Amacıyla
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

1230 Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin İncelenerek Olası Zararlarının
Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması İçin
Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun
Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI
–– Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, Recep KÖMÜRCÜ’nün Seçilmesi Hakkında

Karar

YÖNETMELİKLER
–– At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği
–– Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Metal Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No:

SGM-2014/2)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: SVGM-2019/12)
–– TS 1022 Cıvatalar-Kare Başlı ve T Başlı-Metrik Vidalı (Genel Maksatlar İçin) Standardı

ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2019/28)
–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ
–– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 12/9/2019 Tarihli ve 2015/18754 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri
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