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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
DENİZ TİCARETİ GÖZETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz ticaretinin gerektirdiği her türlü göze-

tim hizmetlerinin yürütülmesine ve gözetim hizmeti sunacak tüzel kişilerin yetkilendirilmesi
ile denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, deniz ticaretinin gerektirdiği her türlü gözetim faali-

yetini gerçekleştiren tüzel kişileri ve bunların faaliyetleri ile faaliyet alanlarını kapsar.
(2) Bu Yönetmelik;
a) Bayrak devletleri tarafından, uluslararası mevzuat kapsamında gemilerde bulundu-

rulması şart koşulan belgeleri düzenlemek üzere yetkilendirilen kuruluşların yaptığı zorunlu
sörvey ve belgelendirme hizmetlerini,

b) İşletmenin diğer kamu kuruluşları tarafından ilgili mevzuata göre yetkilendirilmeleri
veya görevlendirilmeleri ya da diğer ülke makamlarınca sevk öncesi inceleme yapmak üzere
yetkilendirilmeleri durumunda, yetkilendirildikleri veya görevlendirildikleri alanlardaki faali-
yetleri,

c) Sigortacılık işlemlerine ilişkin faaliyetleri,
kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
480 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri ile 481 inci maddesinin birinci fıkra-
sının (j) bendi ve 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Dü-
zenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine dayanılarak hazır-
lanmıştır.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
b) Deniz gözetim hizmet alanı: 7 nci maddede belirlenen gözetim hizmetinin fiziki,

teknik ve ticari niteliklerini gösteren gözetim hizmet alanını,
c) Deniz gözetim hizmeti: Taraflar arasında anlaşmaya konu olan deniz ticareti çerçe-

vesinde ticari ve teknik uzmanlık gerektiren; bağımsız işletmeler marifetiyle denizde, gemide,
yükte, yük taşıma birimlerinde, kıyı tesisinde veya bunlar arasındaki ilişkilerde yük ilgilisinin
talebi ile yerine getirilen kontrol, nezaret, izleme, ölçüm ve belgelendirme hizmetlerini,

ç) Deniz gözetim işletme yetki belgesi: İdare tarafından, bu Yönetmelikle belirlenen
koşulları sağlayan işletmeler adına düzenlenen yetki belgesini,

d) Gözetim raporu: Deniz gözetim hizmeti sonucunda işletme tarafından düzenlenerek,
işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanan belgeyi,

e) İdare: Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünü,
f) İşletme: Deniz gözetim hizmeti vermek üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş

tüzel kişileri,
g) Kıyı tesisi: 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 6 ncı maddesinin dör-

düncü fıkrasına göre kıyıda inşa edilmiş liman, kruvaziyer liman, yat limanı, marina, yolcu
terminali, iskele, rıhtım, barınak, yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı,
dolfen, platform ve şamandıra sistemleri ve benzeri tesisler ile deniz ulaşımına yönelik diğer
üst ve altyapı tesislerini,

ğ) Liman Başkanlığı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Liman Başkanlıklarını,
h) Tehlikeli yük: 3/3/2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli

Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte tanımlanan tehlikeli yükleri,
ı) Tehlikeli yük deniz gözetim yetkilisi: Bu Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli yüklere

ilişkin gözetim hizmetlerini yerine getirmek üzere Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Dü-
zenleme Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş gerçek kişileri,

i) Tehlikeli yük deniz gözetim yetki belgesi: Tehlikeli yüklerle ilgili gözetim faaliyetinde
bulunacak olan işletmelere Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdür-
lüğü tarafından düzenlenen yetki belgesini,

j) TMKTDGM: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlü-
ğünü,

k) Yetki belgesi: Deniz gözetim işletme yetki belgesi ve tehlikeli yük deniz gözetim
yetki belgesini,

l) Yük ilgilisi: Yükün göndereni, alıcısı, temsilcisi, taşıyanı ve taşıma işleri organiza-
törünü,

ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte yer alan, ancak bu maddede yer almayan diğer terimler için ilgili

mevzuat ile taraf olduğumuz ilgili uluslararası anlaşmalar ve sözleşmelerde belirtilen tanımlar
esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM
Yetki Belgesi, Gözetim Yetkilisi ve Hizmet Alanları

Yetki belgesi
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında deniz gözetim hizmeti verecek işletmeler

İdareden deniz gözetim işletme yetki belgesi almak zorundadır. Deniz gözetim işletme yetki
belgesi verilen kuruluşa ilişkin bilgiler İdare tarafından duyurulur.

(2) Deniz gözetim işletme yetki belgesi almak isteyen işletmeler İdare tarafından be-
lirlenen bilgi ve belgeler ile İdareye başvururlar. Başvurular İdare tarafından değerlendirilerek,
aşağıdaki şartları sağlayan işletmelere İdarenin belirlediği ücret karşılığında deniz gözetim iş-
letme yetki belgesi düzenlenir. Deniz gözetim işletme yetki belgesi almak için başvuran işlet-
menin;

a) Deniz Ticaret Odasına üye olması,
b) 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Göze-

tim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) hükümleri gereği
Ticaret Bakanlığınca verilen uluslararası gözetim şirketi belgesine sahip olması,
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c) TS EN ISO/IEC 17021-1 “Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetki-
kini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar” standardına uygun olarak TS EN
ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi konusunda Türk Akreditasyon Ku-
rumu tarafından akredite edilmiş olması veya bu alanda akredite edilmiş kuruluşlar tarafından
düzenlenmiş TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip olması,

şartları aranır.
(3) İkinci fıkranın (c) bendinde yer alan TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi

Belgesine sahip olmayan işletmelerin, deniz gözetim işletme yetki belgesinin verildiği tarihten
itibaren altı ay içerisinde söz konusu belgeyi ibraz etmemeleri halinde deniz gözetim işletme
yetki belgeleri iptal edilir.

(4) Kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların deniz gözetim işletme yetki belgesi
almak istemeleri halinde Deniz Ticaret Odasına üye olması şartı aranmaz.

(5) Tehlikeli yük deniz gözetim yetki belgesi düzenlenmesi, bu belgeyi düzenlemek
amacıyla yapılan denetimlerin şartları, denetim ücreti ve tehlikeli yük gözetim hizmeti verecek
işletmelerde aranacak şartlar TMKTDGM tarafından belirlenir.

(6) Yetki belgelerinin geçerlik süresi beş yıldır.
Tehlikeli yük deniz gözetim yetkilisi
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında tehlikeli yüklerle ilgili tehlikeli yük deniz

gözetim yetki belgesine sahip işletmelerde tehlikeli yüklerle ilgili gözetim hizmetinde buluna-
cak kişilerin TMKTDGM’den yetki almaları zorunludur.

(2) Tehlikeli yük deniz gözetim yetkilisinin eğitimleri, belgelendirilmeleri, görev ve
sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları TMKTDGM tarafından belirlenir.

Deniz gözetim hizmet alanları
MADDE 7 – (1) Deniz gözetim hizmet alanları aşağıda belirtilmiştir:
a) Gemiye dair gözetim hizmetleri;
1) Gemi alım-satım sürveyi,
2) Geminin kiraya giriş-çıkış sürveyi,
3) Yakıt ve yağ ölçümü sürveyi,
4) Yük miktarı sürveyi,
5) Söküm sürveyi.
b) Yükleme ve boşaltma işlemlerine dair gözetim hizmetleri;
1) Gemi yükleme, boşaltma ve aktarma sürveyi,
2) Liman ve tank sahası sürveyi,
3) Liman sahası ve kıyı tesisinde konteyner stok kontrolü ve istif emniyeti sürveyi,
4) Yükleme öncesi kontrol.
(2) Tehlikeli yüklere ilişkin gözetim hizmeti veren işletmeler ve yük ilgililerinin, görev,

yetki ve sorumlulukları ile bu işletmelerin gözetim hizmet alanları TMKTDGM tarafından be-
lirlenir.

(3) İdare gerekli gördüğü hallerde birinci fıkrada yer alan hizmet alanlarının alt uzman-
lık alanlarını belirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sorumluluk ve Yasaklar

Sorumluluk
MADDE 8 – (1) İşletmeler faaliyetlerini yürütürken;
a) Bu Yönetmelik kapsamında alınması gerekli yetki belgelerini almak ve geçerli du-

rumda bulundurmak,
b) İlgili mevzuat ve uluslararası denizcilik kuralları ile Bakanlık tarafından verilen yazılı

talimatlara uymak,
c) Bakanlık tarafından istenecek bilgi ve belgeleri belirtilen zamanda sunmak,
ç) Yetki belgesi düzenlenmesine esas bilgi ve belgeler ile adres, irtibat bilgileri deği-

şikliklerini otuz iş günü içerisinde Bakanlığa bildirmek,
d) İstihdam edilen personelden tehlikeli yük gözetimi yapacakların, TMKTDGM tara-

fından belirlenen eğitim seminerlerine katılımını sağlamak ve bu seminerlere katılanların ka-
yıtlarını tutmak,

e) İstihdam ettikleri personelin her türlü eğitim ve donanıma sahip olmasını sağlamak,
zorundadır.
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(2) Her gözetim hizmeti sonucunda gözetim raporu düzenlenir. Bu raporlar, talep edil-
mesi halinde Bakanlık ve ilgili kurumlara sunulmak üzere en az beş yıl süreyle işletme tara-
fından saklanır.

(3) İşletmeler, istihdam edilen personelin çalışırken gerçekleştirmiş oldukları iş ve iş-
lemler ile bu iş ve işlemlerden doğan zararlardan doğrudan sorumludurlar.

Yasaklar
MADDE 9 – (1) İşletme faaliyetleri ile ilgili olarak;
a) İşletme, hizmet verilen taraflara bir iş akdi ile bağlı veya ortak olamaz.
b) Yetki belgeleri başkaları tarafından kullanılamaz ve başkasına devredilemez.
c) Tehlikeli yük deniz gözetim yetki belgesine sahip olmayan işletmeler, deniz gözetim

işletme yetki belgesine sahip olsalar dahi tehlikeli yüklerle ilgili gözetim hizmeti veremezler.
(2) Kıyı tesisleri;
a) Bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş bir işletmede çalıştığını belgeleyemeyen

şahısların gözetim amacıyla kıyı tesislerine ve gemilere girişine izin veremez.
b) Bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş bir işletmede çalıştığını belgeleyen şa-

hısların kıyı tesisinde faaliyetini ifa edeceği alanlarda çalışmasını engelleyemez.
c) Deniz gözetim hizmeti faaliyeti esnasında gerekli olan bilgi ve belgeyi saklayamaz,

paylaşmaktan imtina edemez.
(3) Yükün göndereni veya alıcısının kendi personeli marifetiyle gerçekleştirdiği göze-

time yönelik iş ve işlemler bu Yönetmelik kapsamındaki gözetim hizmetleri faaliyeti yerine
geçemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim ve Yaptırımlar

Denetim ve yaptırım
MADDE 10 – (1) Bakanlık, adlarına yetki belgesi düzenlenmiş işletmelerin iş ve iş-

lemlerini denetlemeye veya denetlettirmeye yetkilidir.
(2) Denetimler sonucunda, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı fiilleri tespit edilenler

hakkında 11 inci ve 12 nci madde hükümleri kapsamında uyarma, idari para cezası, faaliyetin
askıya alınması ve yetki iptali yaptırımları uygulanır.

İdari yaptırımlar
MADDE 11 – (1) 8 inci veya 9 uncu madde hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit

edilenlere 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendi gereğince Bakanlık tarafından Ek-1’deki tabloda belirtilen cezalardan eyleme karşılık
gelen ceza uygulanır.

(2) İdari para cezaları, Bakanlık veya Bakanlığın görevlendirdiği birim tarafından idari
para cezası karar tutanağı düzenlenmek suretiyle gelir kaydedilir.

(3) TMKTDGM tarafından yapılan denetimlerde tehlikeli yük deniz gözetim yetki bel-
gesi gerekliliklerini idame ettirmediği tespit edilen işletmeye, eksikliklerini gidermek üzere üç
ay süre verilir. Bu süre sonunda eksikliklerini yerine getirmeyen işletmelerin bu belgeleri askıya
alınır ve belgeleri askıya alınan işletmeler tehlikeli yük gözetimi faaliyetinde bulunamazlar.

(4) Faaliyeti askıya alma süresi beş günden kırk beş güne kadar uygulanır.
(5) Verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir.
(6) Ödeme süresi içerisinde ödenmeyerek kesinleşen idari para cezaları, kesinleşmesini

müteakiben bir hafta içinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanuna göre tahsil edilmek üzere, borçlu tüzel kişinin kanuni veya iş merkezinin
bulunduğu yerdeki vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi bulunması halinde süreksiz ver-
gileri tahsil ile görevli vergi dairesine gönderilir.

(7) İdari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme ora-
nında artırılarak uygulanır.

Yetki belgesi iptali
MADDE 12 – (1) İşletmelerden;
a) Yetki belgesi üzerinde tahrifat yapanların,
b) Yetki belgesi başvurularında, sunulan belgelerden herhangi birinde belge almasını

sağlayacak şekilde yanlış ve yanıltıcı bilgiler beyan ettiği tespit edilenlerin,
c) Yetki belgesi için gereken şartlardan bir veya birkaçının ortadan kalkmasından iti-

baren altmış gün içinde eksikliklerini tamamlamayanların,
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ç) Kendi rızası ile faaliyetine son vereceğini Bakanlığa bildirenlerin,
d) 11 inci madde hükümleri çerçevesinde faaliyeti askıya alınan işletmelerden aynı

ihlali tekrar edenlerin,
e) Faaliyeti askıya alınan işletmelerden, askıya alma süresi sonunda eksikliklerini gi-

dermediği tespit edilenlerin,
yetki belgesi iptal edilir.
(2) Yetki belgesi iptal edilen veya faaliyetleri askıya alınanlara ait bilgiler Bakanlık ta-

rafından duyurulur.
Yeniden faaliyet ve belge yenileme
MADDE 13 – (1) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri hariç olmak

üzere yetki belgeleri iptal edilenlere, üç ay süreyle yeniden yetki belgesi düzenlenmez.
(2) Yetki belgesi iptal edilenlerden, yeniden belge almak isteyenlere ilk defa belge alın-

masına ilişkin hükümler uygulanır.
(3) Yetki belgesini yenilemek isteyen işletmeler, belge süresi bitiminden en az doksan

gün önce belgelerini yenilemek üzere Bakanlığa başvururlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gözetim hizmeti
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında deniz gözetim hizmeti almak isteyen ta-

rafların, Bakanlığın yetkilendirdiği işletmelerden hizmet alması zorunludur.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında deniz gözetim işletme yetki belgesi alacak işletmelerin,

tehlikeli yüklerle ilgili gözetim faaliyetlerinde bulunmak istemeleri halinde, ayrıca TMKTDGM
tarafından belirlenen ücret karşılığında tehlikeli yük deniz gözetim yetki belgesi almaları zo-
runludur.

Ücret
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen yetki belgeleri ve yapılacak

denetimler için alınacak ücretler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Dai-
resi Başkanlığı hesabına gelir kaydedilmek üzere yatırılır.

Muafiyet
MADDE 16 – (1) Ülkemizin hizmet sunumu ve iş kurma serbestisi alanlarını kapsayan

uluslararası anlaşmalara ve bu anlaşmalara taraf ülkelerin hizmet sunucularına, 19/4/1926 tarihli
ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dâ-
hilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanuna aykırılık teşkil etmemek kaydı ile bu Yönet-
melik hükümleri uyumlaştırılarak uygulanır.

Sorumlu hizmet birimi
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında, Bakanlıkça yerine getirilmesi gereken

iş ve işlemler ilgisine göre Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü veya Tehlikeli Mal ve Kombine
Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller ile uygulamada doğacak

tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak üzere gerekli düzenlemeleri yapmaya
Bakanlık yetkilidir.

(2) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat ve taraf olduğumuz
uluslararası anlaşma/sözleşme hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 19 – (1) 16/12/2016 tarihli ve 29920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan De-

niz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce düzenlenen deniz

gözetim işletme yetki belgeleri ve tehlikeli madde gözetim hizmeti uygunluk belgeleri, belge
üzerinde belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinden:
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİNDE ÇALIŞTIRILACAK

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde

görev yapan idari hizmet sözleşmeli personelin hak, yükümlülük ve sorumlulukları ile işe alma,
atama, görevlendirilmesi ile eğitim, terfi, görevde yükselme, pozisyon değişikliği, disiplin,
izin, görevden alma, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi, sona erdirilmesine ilişkin hususlar
ve diğer özlük haklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak 
MADDE 2 − (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Ka-

nunu, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesi ile
4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 391 inci maddesine dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 3 − (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 
a) Amir: Personelin hiyerarşik sıralamada bağlı bulunduğu üstlerini,
b) Atamaya Yetkili Makam: Yönetim Kurulunu veya yetki devri yapacağı makamı, 
c) Başmüdür: PTT Başmüdürlerini, 
ç) Birim: Belirli hizmet veya fonksiyonları bünyesinde toplayıp yürüten veya uygulayan

merkez ve taşra işyerlerini, 
d) Birim yöneticisi: Merkez ve taşra işyerlerinin sorumlusunu,
e) Deneme sözleşmesi: Açıktan ilk defa bu Yönetmelik hükümlerine göre istihdam edi-

leceklerle imzalanan dört aylık sözleşmeyi, 
f) Genel Kurul: PTT Genel Kurulunu, 
g) Genel Müdür: PTT Genel Müdürünü, 
ğ) Genel Müdürlük: PTT Genel Müdürlüğünü,
h) İnsan Kaynakları Birimi: Merkez teşkilatında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığını,

taşra teşkilatında insan kaynakları ile ilgili işlemleri yürütmekle sorumlu olan birimi, 
ı) İnternet Sayfası: PTT’nin resmi internet adreslerini,
i) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,
j) Personel: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesi kapsamında

PTT’de idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilenleri,  
k) Pozisyon: Atanma, ücret ve özlük hakları ile diğer personel işlemlerinin uygulan-

masına esas olan unvanı,
l) Psikometrik İnceleme: Kişilik özellikleri, davranış çeşitleri, bilişsel yetenekler, mo-

tivasyon vb. psikolojik karakteristik nitelikleri ölçmeyi ve değerlendirmeyi,
m) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,
n) PYS: Performans Yönetim Sistemini,
o) Sınav: PTT tarafından yapılan veya hizmet satın alma yöntemiyle kamu kurum veya

kuruluşlarına yaptırılan yazılı, mülakat ve uygulamalı sınavlardan biri veya birkaçını,
ö) Sözleşme: PTT ile personel arasında imzalanan idari hizmet sözleşmesini,
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p) Uzman: Merkez teşkilatında görev yapmak üzere uzman yardımcılığı sınavı ile gö-
reve kabul edilmiş ve ihtisas sahibi olduğu alanda bilgi ve beceriye sahip çalışanı,

r) Yönetici: PTT’de Müdür ve üstü pozisyonlarda görev yapan personeli,
s) Yönetim Kurulu: PTT Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İnsan Kaynakları Politikası ve İlkeleri

İnsan kaynakları politikasının belirlenmesi 
MADDE 4 − (1) Posta Hizmetleri Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve

ilgili mevzuat gereği PTT’ye verilen görevleri etkin ve verimli şekilde yerine getirmek amacıyla
oluşturulacak insan kaynakları politikası, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan temel
ilkeler doğrultusunda Yönetim Kurulunca tespit edilir. 

İnsan kaynakları politikasının temel ilkeleri 
MADDE 5 − (1) İnsan kaynakları politikasının dayandığı temel ilkeler şunlardır: 
a) Personelin istihdamında, mesleki bilgi ve yeteneklerine göre çalışma şartlarının oluş-

turulmasında, yetişme, gelişme ve görevde yükselme yönünden adil ve eşit imkânlar sağlamak;
çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, sendika
üyeliği ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin eşit davranmak.

b) Personelin işe alınmasında, görevlendirilmesinde ve görevde yükseltilmesinde bilgi,
yetenek, performans ve deneyimi esas almak.

c) Personelin görevlerini PTT’nin etik politikasına uygun olarak tarafsızlık, dürüstlük
ve adalet ilkeleri çerçevesinde yürütmesini sağlamak. 

ç) Yönetim ve hizmet sunumunun her aşama ve kademesinde, hizmet alanların ve per-
sonelin kişilik ve insani haklarına saygıyı ön planda tutmak. 

d) Hedef ve stratejiler doğrultusunda hizmet üretim ve sunum sürecinde çalışanlardan
en yüksek verimi almayı sağlayacak bir çalışma sistemi kurmak. 

e) Değişen şartlara uyum sağlama kapasitesi yüksek bir işgücü kaynağı oluşturmak. 
f) Gizlilik arz eden her türlü bilgi ve belgelerin korunmasını sağlamak. 
g) Geleceğe yönelik bakış açısına sahip, sonuç ve hedef odaklı, vatandaşa hizmeti esas

alan katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışı sergilemek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşgücü İhtiyacının Tespiti

İşgücü ihtiyacının tespiti ve planlanması 
MADDE 6 − (1) İnsan kaynakları politikasına uygun şekilde her yıl işgücü tespiti ya-

pılır ve bir programa bağlanarak Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe konulur. 
İşgücü tespiti 
MADDE 7 − (1) Yönetim Kurulunca PTT hizmetlerinin etkin ve kesintisiz sunumu

amacıyla birimlerde ihtiyaç duyulan işgücü ve bunların pozisyonlara göre dağılımının tespiti
için, performans yönetim sisteminden alınan veriler ve/veya hizmet gereksinimleri esas alınarak
işgücü ihtiyacı belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personel Alımı

İstihdam 
MADDE 8 − (1) PTT personeli, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 27 nci

maddesine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir. 
(2) Pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre personel alımı, KPSS sonuçlarına göre yapılan

sınav sonucunda başarılı olanlardan veya PTT’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda 19 uncu maddede
belirtilen şartları sağlayan deneyimli kişiler arasından yapılır.
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İşe alınmada aranacak genel şartlar 
MADDE 9 − (1) İşe alınacaklarda aranılacak genel şartlar şunlardır: 
a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kap-

samında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak
üzere Türk vatandaşı olmak. 

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci
günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak. 
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen

süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, gü-
veni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifa-
sına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş,
cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunul-
mazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti,
suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak. 

d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş
ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak. 

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunma-
mak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak. 
ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz

olmak. 
h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak. 
ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çı-

karılmış olmamak. 
i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.
j) KPSS’den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak. 
(2) PTT’de işgücü hizmet alımı suretiyle görev yapan yüklenici firma elemanlarının

PTT’nin açıktan personel alımı yoluyla yapılacak sınavlarına girmek istemeleri halinde, du-
yurunun yapıldığı tarih itibarıyla yüklenici firma değişimi hariç duyuruda belirtilen süre kadar
aralıksız olarak görev yapıyor olmaları kaydıyla bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde
belirtilen otuz altı yaşından gün almamış olmak hükmü kırk bir yaşından gün almamış olmak
olarak uygulanır.

İşe alınmada aranacak özel şartlar 
MADDE 10 − (1) İşe alınacaklarda aranılan genel şartların yanında öğrenim durumu

ve yabancı dil, deneyim, ikamet şartı, boy ve kilo gibi fiziksel özellikler Yönetmeliğe ekli (I)
sayılı cetvel ile gösterilmiştir. 

Duyuru
MADDE 11 – (1) Personel alımı, Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen

kurumun ve PTT’nin resmi internet sayfalarında sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur. 
(2) İlanda; 
a) Adaylarda aranacak şartlar, 
b) Pozisyonların yerleri ve sayısı,
c) Başvuru zamanı, yeri ve şekli,
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ç) İstenilecek belgeler,
d) KPSS’den alınması gereken asgari puan,
e) Sınav konuları, sınav tarihi ve yeri,
f) Sınavın şartlarına ilişkin diğer hususlar,
yer alır.
İş başvurusu ve başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 12 – (1) Başvurular için, personel alım ilanını müteakip en az on günlük baş-

vuru süresi tanınır.
(2) Başvurular internet ortamında alınır. Başvurudan işe alıma kadar tüm aşamalarda

adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar PTT’nin internet sitesi insan kaynakları sayfasında
duyuru yoluyla yapılır ve bu konuda ayrıca kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmaz.

(3) Yapılan değerlendirme sonucunda başvuruda bulunan adaylardan aranan nitelikleri
taşıdığı belirlenen adaylar yazılı sınava çağrılır, aranan nitelikleri taşımadığı belirlenenlerin
ise başvuruları geçersiz sayılır. 

(4) Yazılı sınav sonucunda Yönetim Kurulunca belirlenen asgari başarı puanına göre
en yüksek puandan başlayarak sıralama yapılır ve nihai başarı sıralaması ilan edilir. Başarılı
olanlar arasından personel alım ilanında belirtilen pozisyon sayısı kadar yedek aday tespit edi-
lebilir.

(5) Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla diploma tarihi önce olan, bu-
nun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.

(6) Sınav aşamasından sonra gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sı-
navları geçersiz sayılır ve bu kişilerin ataması yapılmaz, ataması yapılmış olanlar varsa ata-
maları iptal edilir.

Sınav kurulu
MADDE 13 – (1) Yapılacak sınavlar için, Genel Müdür onayı ile Sınav Kurulu oluş-

turulur.
(2) Sınav Kurulu, Genel Müdürün görevlendireceği bir başkan ve dört üye olmak üzere

beş kişiden oluşur. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir.  
(3) Sınav Kurulunun büro hizmetleri merkez teşkilatında İnsan Kaynakları Daire Baş-

kanlığınca yürütülür. 
Sınav kurulunun görevleri 
MADDE 14 − (1) Sınav kurulu, sınav komisyonlarını belirlemek ve sınavlara ilişkin

tüm iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir. 
Sınav komisyonu ve görevleri
MADDE 15 – (1) PTT tarafından yapılacak mülakat ve/veya uygulamalı sınavlarda,

Sınav Kurulunun görevlendireceği bir başkan ve dört üye olmak üzere beş kişiden müteşekkil
yeterince Sınav Komisyonu oluşturulur. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir.

(2) Sınav Komisyonunu oluşturan üyeler işe alınacak adaylarda aranan öğrenim sevi-
yesinden daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü
dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısım-
larının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Yerlerine yedek üye katılır. 

(4) Sınav Komisyonunun büro hizmetleri Merkez teşkilatında İnsan Kaynakları Daire
Başkanlığınca, taşra teşkilatında ise insan kaynakları birimlerince yürütülür.  

(5) Sınav Komisyonu, mülakat veya uygulama sınavlarına katılacak adayları bu Yö-
netmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine göre değerlendirerek görüşünü Sınav Kuruluna bil-
dirir.
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Giriş sınavları 
MADDE 16 – (1) Sınavlar, alım yapılacak pozisyonun özellikleri dikkate alınarak yazılı

yapılır. Yazılı sınav sonrası mülakat ve/veya uygulamalı sınav ile psikometrik inceleme yapı-
labilir. Hangi pozisyon unvanları için mülakat ve/veya uygulamalı sınav ile psikometrik ince-
leme yapılacağı ile pozisyon unvanları itibarıyla her bir sınavda aranan asgari başarı puanı Yö-
netmeliğe ekli (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) Yapılacak sınavın hangi konuları kapsayacağı, sınav sorularının hazırlanması ve ba-
sımı gibi hususlar Sınav Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Sınavlar, alım yapılacak pozisyonun özelliğine göre PTT tarafından yapılabileceği
gibi hizmet satın alma yöntemi ile kamu kurum veya kuruluşlarına da yaptırılabilir. 

(4) Yazılı sınav sonrası mülakat ve/veya uygulamalı sınav öngörülen pozisyonlar için
yazılı sınav sonucunda bu Yönetmeliğe ekli (II) sayılı cetvelde her bir pozisyon için belirtilen
asgari başarı puanından az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyu-
rusunda belirtilen pozisyonun sayısının üç katına kadar aday mülakat sınavına çağrılır. Mülakat
sınavı, adaylar; 

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 
(5) Adaylar, mülakat sınavı için Sınav Komisyonu tarafından dördüncü fıkranın (a) ben-

di için kırk puan, (b) ve (c) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için on beşer puan, (ç), (d)
ve (e) bentlerinde yazan özellikleri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında mülakat sınavı ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi
kullanılmaz.

(6) Uygulamalı sınava; mülakat sınavı yapılması halinde, mülakat sınavında başarılı
olan adaylar mülakat sınavındaki başarı sırasına göre, sadece yazılı sınav yapılması halinde
ise yazılı sınavdaki başarı sırasına göre yapılan sıralamaya göre atama yapılacak pozisyon sa-
yısının en fazla üç katı kadar aday çağrılır. 

(7) Her bir sınav için bu Yönetmeliğe ekli (II) sayılı cetvelde her bir pozisyon için be-
lirtilen asgari başarı puanının altında kalan adaylar başarısız sayılır.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
MADDE 17 – (1) Birden fazla sınav yapılması halinde başarı puanı, bu sınavlardan

alınan puanların aritmetik ortalamasından oluşur. Yönetim Kurulu veya yetki devri yapılan
makam tarafından belirlenen asgari başarı puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralama
yapılır ve nihai başarı sıralaması ilan edilir. Başarılı olanlar arasından sınav ilanında belirtilen
pozisyon sayısı kadar yedek aday tespit edilebilir.

(2) Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı, uygulama
puanı, mülakat puanı yüksek olan, bunların eşit olması halinde diploma tarihi önce olan, bunun
da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir. Mülakat ve/veya uygulama puanı as-
gari başarı puanının altında kalanlar başarısız sayılırlar.

(3) Psikometrik incelemesi olumsuz sonuçlanan aday başarısız sayılır.
(4) Sonuçlar, PTT’nin internet sitesi insan kaynakları sayfasında ilan edilir ve bu konuda

ayrıca kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmaz. Yapılan ilan ve bildirim tebliğ niteliğinde
olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz. 
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Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 18 – (1) Adaylar, yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklandığı günden iti-

baren yedi gün içerisinde PTT’ye veya sınavı yapan idare/kuruluşa yazılı olarak itiraz edebi-
lirler. Yazılı sınavlarda sorulara itiraz edilmesi halinde bilirkişi raporu istenebilir.  

(2) Adaylar, mülakat veya uygulamalı sınava sonuçların açıklandığı günden itibaren
yedi gün içerisinde sınavı yapan komisyona yazılı olarak itiraz edebilirler.

(3) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki itirazlar en geç otuz gün, diğerleri ise en
geç on beş gün içerisinde komisyon tarafından değerlendirilerek komisyon görüşü Sınav Ku-
ruluna bildirilir. Sınav Kurulunca verilen karar, Sınav Komisyonu tarafından ilgiliye yazılı ola-
rak bildirilir. İtirazlar her halükarda en geç kırk beş gün içerisinde değerlendirilerek verilen
karar ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

(4) İtirazlar sonuçlandırılmadan bir sonraki aşama sınava geçilemez ve nihai başarı lis-
tesi ilan edilmez.

Deneyimli personel istihdamı
MADDE 19 – (1) Müdür üstü yönetici pozisyonlarına bu Yönetmeliğin sınava ilişkin

hükümleri ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (j) bendi hükümlerine tabi olmaksızın
deneyimli kişiler arasından personel alımı yapılabilir. 

(2) Bir takvim yılı içerisinde; bu şekilde alım yapılacak personel, Genel Kurul Kararı
ile çıkarılan PTT A.Ş. Pozisyon Cetvelinde belirtilen toplam dolu pozisyon sayısının binde iki-
sini geçemez.

(3) PTT’nin ihtiyaçları doğrultusunda, deneyimli personel alımı aşağıda belirtilen şartlar
çerçevesinde Yönetim Kurulunun yetkisindedir. Bu şartlar;

a) Yükseköğrenim sonrası sekiz hizmet yılının bulunduğunun belgelendirilmesi,
b) Adayların kendi istekleri ile işlerinden ayrılması,
c) Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan deneyimli personel olarak istih-

dam edileceklerin uyarma ve kınama hariç disiplin cezası almamış olması,
ç) Adayların müracaat tarihi itibarıyla 51 yaşından gün almamış olması,
d) Niteliklerine uygun boş pozisyon ve ihtiyaç bulunmasıdır.
Atama ve sözleşme imzalamaya yetkili merciler 
MADDE 20 – (1) Personelden; 
a) Genel Müdür Genel Kurul, 
b) Genel Müdür Yardımcıları, İştirakler Başkanı,  I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı,

Birim Sorumluları Yönetim Kurulu, 
c) Diğer personel Genel Müdür,  
tarafından atanır. 
(2) Genel Müdür, atama yetkisini sınırlarını açıkça belirtmek kaydıyla kısmen veya ta-

mamen devredebilir. 
(3) Genel Müdürün sözleşmesini imzalamaya, herhangi iki Yönetim Kurulu üyesi yet-

kilidir.
(4) Personel ile sözleşme imzalamaya Genel Müdür yetkilidir. Genel Müdür bu yetkisini

daha alt kademelere devredebilir. 
İstenecek belgeler ve atama
MADDE 21 – (1) Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
b) Öğrenim durumunu gösterir belge,  
c) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair belge, 
ç) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
d) İş isteme beyannamesi,
e) Mal bildirim beyannamesi,
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f) Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,
g) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair

yazılı beyan,
ğ) Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,
h) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,
ı) Sınav ilanında istenecek diğer belgeler,
i) Deneyimli personel alımı kapsamında istihdam edilen personelin özgeçmişinde beyan

ettiği iş tecrübelerine ilişkin çalışma belgeleri.
(2) Adaylar, başvuru sonuçlarının ilanını takip eden günden itibaren on beş gün içinde

birinci fıkrada istenen bilgi ve belgelerle birlikte atanacağı birimin insan kaynakları birimine
müracaat eder. Geçerli mazereti olmaksızın bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması
yapılmaz.

(3) Gerekli şartları taşıdıkları tespit edilen adayların Genel Müdürlükçe atamaları ya-
pılarak, adayların başvuru formunda yer alan adreslerine, insan kaynakları birimi tarafından
tebliğ edildiğini belgeleyecek şekilde yazılı olarak bildirilir. 

(4) İlan edilen pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayıp da altı ay içerisinde gö-
revden ayrılanların yerine varsa yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir.

(5) Ataması yapılacak adayların birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentleri uyarınca vermiş
oldukları belgelerin doğruluğu PTT tarafından teyit edilir. Gerçeğe aykırı ve sahte belge veren
veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmaz. Atama yapılmış olsa dahi iptal
edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar. 

İşe başlama süresi 
MADDE 22 – (1) Bir göreve açıktan atanan personel, atama onayının kendisine tebliğ

edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde atandıkları yerdeki göreve başlamak zorundadır.
Geçerli mazereti olmaksızın bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir. As-
kerlik ve mücbir sebepler haricinde göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde herhangi bir
işleme gerek kalmaksızın atama işlemi iptal edilir. 

Deneme süresi ve idari hizmet sözleşmesi 
MADDE 23 – (1) Deneme süresi, açıktan ilk defa atanan personelin, atandığı pozisyo-

nun gerektirdiği görev ve sorumlulukları gereğince yerine getirip getiremediğine karar vermek
için uygulanan süre olup dört aydır. Deneme süresi hesabında hastalık,  refakat, mazeret izinleri
ve diğer nedenlerle görev başında bulunulmayan süreler dikkate alınmaz.

(2) Personelle dört aylık deneme sözleşmesi imzalanır. Personelin bağlı olduğu birim
yöneticisi, dört aylık sürenin bitiminden en geç on beş gün önce personelin verimliliği, perfor-
mansı, görevine ve etik ilkelere bağlılığı, işyerindeki uyumu ve iş disiplini hakkında değerlen-
dirme raporu düzenleyerek insan kaynakları birimine aktarır. Hakkında düzenlenen rapor olum-
suz olan personelin sözleşmesi yenilenmeyerek, merkez teşkilatında ilgili daire başkanlığının,
taşra teşkilatında ise başmüdürlüğün görüşü ile birlikte sunulan raporun atamaya yetkili ma-
kamca onaylanması halinde PTT ile ilişiği kesilir. 

(3) Deneme süresi içerisinde uyarma ve kınama cezası dışındaki disiplin cezalarını ge-
rektirir davranışlarda bulunanların deneme süresi sonu beklenmeksizin birim yöneticisinin tek-
lifi, merkez teşkilatında ilgili daire başkanlığının, taşra teşkilatında ise başmüdürlüğün görüşü
üzerine atamaya yetkili makamın onayı ile PTT ile ilişikleri kesilir. 

(4) Deneme süresi sonunda atandığı pozisyonun gerektirdiği nitelik ve özel şartları ta-
şıdığına karar verilenlerin müteakip sözleşmesi takip eden cari yılsonuna kadar yapılır. 

(5) Deneyimli personel alımı kapsamında göreve alınacak personel deneme süresine
tabi tutulmaz ve bunlarla takip eden cari yılsonuna kadar sözleşme yapılır. 

(6) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte PTT’de görev yapmakta olanlardan söz-
leşmeli statüye geçmeyi kabul eden personel ile üç yıl süreli “İdari Hizmet Sözleşmesi” imza-
lanır. Müteakip sözleşme takip eden cari yılsonuna kadar yapılır.  
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(7) Sözleşme süreleri cari yılsonunda sona eren personelin idari hizmet sözleşmeleri,
fesih kararı alınmadıkça, meydana gelecek ücret artışından yararlanmak suretiyle başka bir iş-
leme gerek kalmaksızın takvim yılı itibarıyla birer yıllık olarak yenilenmiş sayılır. Yaş haddi
dolan personelin sözleşmesi yaş haddini doldurduğu tarihte sona erer.

(8) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az iki yıl görev yaptıktan sonra ayrılan ve bilahare
PTT’de görev alanlar deneme süresine tabi tutulmazlar. Bu personelin ilk sözleşmeleri takip
eden cari yılsonuna kadar yapılır.

(9) Personel mazeret dâhil deneme süresi içerisinde herhangi bir yer değişikliği tale-
binde bulunamaz.

(10) Deneme ve idari hizmet sözleşmelerinin içeriği ve hazırlanmasına ilişkin usul ve
esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yeterlik Sınavına Tabi Personel

Denetçi ve iç denetçi personel
MADDE 24 – (1) PTT’de çalıştırılmak üzere, yazılı ve sözlü aşamalardan oluşan giriş

sınavları sonucunda denetçi yardımcısı alınır. 
(2) Denetçi yardımcılığı giriş sınavlarına katılabilmek için 9 uncu maddede belirtilen

genel şartlar aranır. Denetçi yardımcılarında yaş, öğrenim alanı, yabancı dil bilgisi ve benzeri
aranabilecek özel şartlar ile sınav kurullarının oluşumu, sınav konuları, kıdem sırası, sınıflan-
dırma ve diğer hususlar Yönetim Kurulunca düzenlenir. 

(3) Denetçi yardımcısı olarak atananlar, üç yıllık yetiştirme programı sonunda yapılacak
yeterlik sınavında başarılı olmaları halinde denetçiliğe atanırlar. Yeterlik sınavında başarılı ola-
mayanlar ise Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonuna atanırlar. 

(4) İlgili Birimce yürütülecek olan iş ve işlemler, denetçi/iç denetçi personelinin görev,
yetki ve sorumlulukları ile görevde yükselme esasları Yönetim Kurulunca belirlenir. 

(5) Kamuda denetçi, başdenetçi, iç denetçi, müfettiş, başmüfettiş kadro veya pozisyon-
larında en az beş yıl çalışmış olanlardan Yönetim Kurulunca uygun görülenler bu Yönetmeliğin
sınava ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın denetçi veya iç denetçi personel olarak PTT’de gö-
reve başlatılabilir. 

Uzman
MADDE 25  − (1) PTT’de çalıştırılmak üzere, yazılı ve sözlü aşamalardan oluşan giriş

sınavları sonucunda uzman yardımcısı alınır. 
(2) Uzman yardımcılığı giriş sınavlarına katılabilmek için 9 uncu maddede belirtilen

genel şartlar aranır. Uzman yardımcılarında yaş, öğrenim alanı, yabancı dil bilgisi ve benzeri
aranabilecek özel şartlar ile sınav kurullarının oluşumu, sınav konuları, kıdem sırası, sınıflan-
dırma ve diğer hususlar Yönetim Kurulunca belirlenir.

(3) Uzman yardımcısı olarak atananlar, üç yıllık yetiştirme programı sonunda yapılacak
yeterlik sınavında başarılı olmaları halinde uzmanlığa atanırlar. Yeterlik sınavında başarılı ola-
mayanlar ise Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonuna atanırlar.  

(4) İlgili Birimce yürütülecek olan iş ve işlemler, uzman personelin görev, yetki ve so-
rumlulukları ile görevde yükselme esasları Yönetim Kurulunca belirlenir. 

(5) PTT’de çalışmakta ve Yönetim Kurulunca belirlenmiş şartlara uygun olan perso-
nelden yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanlar uzman yardımcısı olarak atanırlar.

ALTINCI BÖLÜM
Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Görevin yerine getirilmesi 
MADDE 26 − (1) Personel; görevini, haiz olduğu yetkileri kullanmak suretiyle, zama-

nında ve en iyi şekilde yerine getirmekle yükümlü olup, görevlerinin gereği gibi yerine geti-
rilmesinden, yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından sorumludur. 
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(2) Yöneticiler, sorumluluğundaki birimlerin düzenli işlemesinden, personelin çalışma-
sından, gerekli önlemlerin alınmasından ve işlerin zamanında ve gereği gibi sonuçlandırılma-
sından sorumludur. 

(3) Personelin kastı, kusuru veya ihmali sonucu PTT’nin mal, para ve para hükmündeki
değerlerinin zarar görmesi durumunda, bu zararın ilgili personelden tahsili esastır. Zararın taz-
mininde genel hükümler uygulanır. 

(4) Personelin, çalışma saatleri içerisinde görevinin başında bulunması ve bu süre içe-
risinde görevinin dışında başka bir işle uğraşmaması esastır. 

Hizmet alanlarla ilişkiler 
MADDE 27 − (1) Personel, hizmet sunumunda hizmet alanlara Yönetim Kurulunca

belirlenen ilkeler, nezaket kuralları ve mevzuat çerçevesinde her türlü kolaylığı gösterecek şe-
kilde davranmakla sorumludur. 

Etik ilkelere bağlılık 
MADDE 28 − (1) Personel görevlerini kurumsal etik politikasına uygun olarak taraf-

sızlık, dürüstlük ve adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür. 
Kurumsal stratejilere bağlılık 
MADDE 29 − (1) Personel, görevlerini ifa ederken kurumsal stratejilere uygun hareket

etmek, PTT’nin menfaatlerini korumak ve PTT’yi zarara uğratacak her türlü eylem ve işlemden
kaçınmak zorundadır. 

Davranış ve iş ilişkileri 
MADDE 30 − (1) Personel, hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarında, iş ilişkilerinde

PTT’yi temsil ettiği bilinciyle hareket etmek ve bu görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık
olduğunu göstermek zorundadır. 

Mal bildirimi 
MADDE 31 – (1) Personel, kendileri ve eşleri ile velayetleri altındaki çocuklarına ait

taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca mal bildiri-
minde bulunmakla yükümlüdür. 

İhbar yükümlülüğü 
MADDE 32 – (1) Personel, PTT’nin zararına neden olan herhangi bir fiil ve davranışı

öğrendiği takdirde, keyfiyeti derhal yetkili amirlerine haber vermek zorundadır.
Kanunsuz emir 
MADDE 33 − (1) Personel, amirinden aldığı emri yerine getirmekle görevlidir. Ancak,

amirinden aldığı emri Anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik ve diğer
mevzuat hükümlerine 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, so-
rumluluk emri verene aittir. 

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

Şahsi hallerde meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi 
MADDE 34 − (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. 

Devir ve teslim zorunluluğu 
MADDE 35 − (1) Personel, kendisine verilen veya zimmetli olarak teslim edilen para

ve para niteliğindeki değerler ile mülkiyeti PTT’ye ait her türlü nesneyi işyerinde özenle kul-
lanmak ve sözleşmesinin sona ermesi veya başka bir işyerine nakli halinde sorumlu personele
derhal zimmetle teslim etmek zorundadır. 
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İKİNCİ KISIM
Haklar ve Yasaklar

BİRİNCİ BÖLÜM
Haklar

İş güvencesi hakkı 
MADDE 36 − (1) Bu Yönetmelikte belirtilen haller dışında personelin sözleşmesine

son verilemez. 
Sosyal güvenlik hakkı 
MADDE 37 – (1) Posta Hizmetleri Kanununun geçici 6 ncı maddesinde yer alan hü-

kümler saklı kalmak kaydıyla personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
sigortalı sayılır ve 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu hükümlerine ta-
bidir. 

İzin hakkı 
MADDE 38 – (1) Personel, bu Yönetmelikte belirtilen süre ve şartlarla izin hakkına

sahiptir.
Sendikal faaliyette bulunma hakkı 
MADDE 39 – (1) Personel, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Söz-

leşme Kanunu hükümlerine tabi olup anılan Kanunda belirtilen hükümler uyarınca, sendika
kurabilir ve bunlara üye olabilir. 

Dernek kurma hakkı 
MADDE 40 – (1) Personel, aralarında dayanışmayı sağlamak ve müşterek haklarını

korumak amacıyla 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca dernek kurabilir ve bun-
lara üye olabilir. 

Müracaat, şikâyet ve dava açma hakkı 
MADDE 41 – (1) Personel, PTT ile ilgili veya şahsi işlerinden dolayı müracaat, amirleri

veya birimleri tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet ve
yargı yoluna başvurma hakkına sahiptir. 

(2) Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu
ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır.

İsteği ile görevden ayrılma hakkı 
MADDE 42 – (1) Personel, sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde görev yaptığı

birime önceden yazılı olarak bildirmek suretiyle görevinden ayrılma hakkına sahiptir. 

İKİNCİ BÖLÜM
Yasaklar

Basına bilgi veya demeç verme yasağı 
MADDE 43 – (1) Genel Müdürün yetkili kılacağı görevliler dışında hiçbir personel,

PTT’yi ilgilendiren konular hakkında basına ve her türlü iletişim kanallarına bilgi veya demeç
veremez. 

(2) Personel, PTT’nin iç işleyişine dair yazı, tebliğ ve genelgeler ile eklerine dair bilgi
ve belgeleri sosyal medya hesapları, ağları ya da internet üzerinden izinsiz paylaşamaz. 

Menfaat sağlama ve hediye alma yasağı 
MADDE 44 − (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. 

(3) Bu maddede öngörülen yasaklar, personelin eş ve çocukları için de geçerlidir. 
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Gizli bilgileri açıklama yasağı 
MADDE 45 – (1) Personelin, PTT hizmet ve faaliyetleri ile ilgili gizli bilgileri, hizmet

alanlara ve anlaşmalı kuruluşlara ait sırları açığa vurmaları, görevlerinden ayrılmış olsalar dahi
yasaktır.

Başka iş ve hizmet yasağı 
MADDE 46 − (1) Personel, idari hizmet sözleşmesi ile üstlenmiş olduğu görevlerini

aksatacak ya da etkileyecek başka bir iş veya hizmette çalışamaz ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu hükümleri uyarınca tacir veya esnaf sayılmasını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz. 

(2) Personel, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetki devri yapılmış organ veya
makam kararı ile PTT ve iştiraklerinin yönetim ve denetim kurulları üyeliklerine getirilebilir
ve PTT’nin taraf olduğu işbirliği sözleşmeleri gereği tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak
yer aldığı şirketlerde tüzel kişi yönetim kurulu üyeliğini temsilen yönetim kurulu üyeliğine
atanabilir. 

(3) Aşağıda gösterilen iş ve hizmetler bu maddede öngörülen başka iş ve hizmet yasa-
ğının kapsamı dışındadır:

a) Esas görevlerine halel gelmemesi ve Genel Müdür veya yetki vereceği diğer amirlerin
uygun görmesi şartıyla, her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görev alınması. 

b) Faaliyet konusu PTT’nin görev alanına girmeyen şirketlere, yönetici olmamak kay-
dıyla ortak olunması (kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite ortak ol-
mak hariç). 

c) Genel Müdürden izin alınmak kaydıyla, bilirkişi, arabulucu, uzlaştırmacı ve hakemlik
gibi görevlerin yapılması. 

ç) Üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kanunla kurulmuş yardım
sandıkları, bunların iştirakleri ile PTT Spor Kulübünün ve PTT Vakfının yönetim ve denetim
kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler ile Genel Müdür veya yetki
vereceği amirden izin almak kaydıyla yapılan insani ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar. 

(4) Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenlerin sözleşmeleri feshedilir. 
Toplu eylem yasağı 
MADDE 47 – (1) Personel, toplu halde görevden çekilemez, boykot ve grev yapamaz,

hizmetleri yavaşlatacak veya aksatacak eylem ve hareketlerde bulunamaz.
Siyasi faaliyet yasağı 
MADDE 48 – (1) Personel, siyasi faaliyette bulunamaz ve siyasi partilere üye olamaz.

Ancak, personelin genel ve yerel seçimlerde aday olabilmeleri ve seçilmeyenlerin durumu hak-
kında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun hükümleri
uygulanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Çalışma Saatleri, İzin, Askerlik İşlemleri ve Vekâlet

BİRİNCİ BÖLÜM
Çalışma Saatleri

Çalışma saatleri 
MADDE 49 – (1) Haftalık çalışma süresi kırk saattir. İş ve işyerinin çalışma şartları

dikkate alınarak tatil ve çalışma günleri, günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile günlük
sekiz saatin üzerinde çalışmayı gerektiren hizmetlerdeki çalışma şekillerinin tespitine Genel
Müdür yetkilidir. Personele haftada en az bir gün istirahat hakkı verilmesi zorunludur. 

Fazla çalışma
MADDE 50 − (1) Yönetim Kurulunun belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde nor-

mal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde fazla çalışma yaptırılabilir. Yapılan her fazla
çalışma saati için ücret ödenir veya çalışmanın sekiz saatine bir gün izin verilir.
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İKİNCİ BÖLÜM
İzinler

Yıllık izin 
MADDE 51 − (1) Personele, PTT’de bir yıllık hizmet süresini doldurduktan sonra;
a) Hizmeti bir yıldan on (dahil) yıla kadar olanlara yirmi gün, 
b) Hizmeti on yıldan fazla olanlara otuz gün,
ücretli yıllık izin verilir.
(2) Yıllık izinler; personelin talepleri de dikkate alınarak izin vermeye yetkili yönetici-

lerin hazırlayacağı plan ve program çerçevesinde kullandırılır. 
(3) Sözleşme döneminde kullanılmayan izinler, sözleşmenin devamı halinde müteakip

sözleşme döneminde kullanılabilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanıl-
mayan izin hakları düşer.  

(4) İzne esas on hizmet yılının hesabında; kamu kurum ve kuruluşlarında veya 5510
sayılı Kanuna tabi olarak özel sektörde geçen fiili hizmet ve aylıksız izin borçlanma süreleri
ile askerlikte geçen süreler dikkate alınır. 

(5) Personel, yıllık izinde iken zorunlu hallerde izin veren yönetici tarafından göreve
çağrılabilir. Bu durumda personel iznini keserek göreve başlamak zorunda olup bu nedenle
kullanamadığı izin süreleri yıllık iznine ilave edilir. 

(6) Yıllık izin süresi içerisinde hastalık izni kullanan personel, yıllık izin bitiminde gö-
reve başlar. Hastalık izin süresinin yıllık izin süresini aşması halinde rapor süresi bitimi göreve
başlar. Hastalık izni ile iç içe giren süreler yıllık izne ilave edilir. 

(7) Aylıksız izin, görevden uzaklaştırma gibi herhangi bir nedenle belirli süre görevine
devam edemeyen personel, göreve başladığı yıla ait izin hakkının tamamından yararlanabilir. 

(8) Kamu kurumlarından istifa edip aynı yıl PTT’de göreve başlayan deneyimli personel
kapsamında istihdam edilen personelin kalan izni ve hizmet süresinden kaynaklanan izin hakkı
devam eder. 5510 sayılı Kanuna tabi olarak özel sektörden istifa edip PTT’de göreve başlayan
deneyimli personel bu fıkra kapsamına girmez.

(9) PTT’ye ilk defa atananların bir yıllık süreyi tamamlamadan izin kullanmamaları
esastır. Ancak, zorunlu durumlarda, bu kişilere hak edecekleri izinden düşülmek şartıyla, izin
kullandırılabilir.

Mazeret izni 
MADDE 52 − (1) Personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde on gün, ken-

disinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba
ve kardeşinin ölümü halinde ve her olay için yedi gün ücretli mazeret izni verilir. Mazeret izin-
leri, mazereti gerektiren olayın vuku bulduğu andan itibaren başlar. Aynı anda birden fazla ma-
zeret iznini gerektirecek olayın vuku bulması halinde, personelin isteği üzerine en uzun mazeret
izni kullandırılır.

(2) Yıllık izin hakkı bulunmayan personele bu maddede belirtilen haller dışındaki ma-
zeretleri nedeniyle bir sözleşme dönemi içinde toplamda on günü geçmemek üzere yıllık izin
vermeye yetkili amirlerince ücretli mazeret izni verilebilir.  

(3) Kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere
toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi
sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta ön-
cesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen kadın personel, isterse
doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın personelin isteği
halinde doğum öncesi fiilen çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir. Doğumun
erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası izin
süresine ilave edilir. Doğum izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda
ise doğum tarihi ile doğum izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası izne
ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında doğum izni kullanırken annenin ölümü halinde,
isteği üzerine personel olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.
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(4) Personele, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tari-
hinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda da günde bir buçuk saat ücretli süt
izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, per-
sonelin tercihi esastır. Süt izni süreleri toplanarak kullandırılamaz.

(5) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen
personel ile personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde personel olan eşle-
rine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık
kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.

(6) Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın personel, isteği halinde çocuğun
hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminden başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin
birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük
çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir.
Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik duru-
munun tespiti hallerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır. Üç yaşını doldurmamış bir ço-
cuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen personel, evlat edindiği tarihten itibaren
istekleri üzerine beşinci fıkra uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan
aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Personelin çalışacağı süreler izin vermeye yetkili amirler
tarafından belirlenir.

(7) Personele; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun
(çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla)
hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından
kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar ücretli mazeret
izni verilir.

(8) Personel, analık izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göre-
mezlik ödeneğini aldığı tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde PTT’ye belgesini ibraz ederek
yatırması gerekmektedir. Aksi takdirde bu iş göremezlik ödeneği personelin ücretinden düşülür. 

Ücretsiz izin 
MADDE 53 − (1) Doğum yapan personele, analık izni süresinin bitiminden itibaren,

üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen personele ise vesayet dairelerinin izin verme
tarihinden itibaren talebi üzerine yirmi dört aya kadar ücretsiz izin verilir. Evlat edinen her iki
eşin personel olması halinde, eşlerin talebi üzerine yirmi dört aylık süreyi geçmemek üzere
birbirini izleyen iki bölüm halinde eşlere bu izin kullandırılabilir. 

(2) Personele, beş hizmet yılını doldurması halinde, PTT’deki görev süresi boyunca en
fazla iki defada kullanılmak üzere toplam bir yıla kadar; eşinin yurtdışı ve yurtiçinde kamu
veya özel sektörde sürekli veya geçici olarak başka bir yerde çalışmaya başlaması, kendi veya
PTT imkânlarıyla mesleki alanda yetiştirilmek üzere yurtdışına gidilmesi/gönderilmesi halle-
rinde bu durumların belgelendirilmesi şartıyla eşinin görev süresi veya kendisinin eğitim süresi
kadar ücretsiz izin verilebilir. Personel PTT imkânlarıyla mesleki alanda yetiştirilmek üzere
yurtdışına gönderilmesi halinde en az yurtdışında görevlendirildiği süre kadar PTT’de çalışır.
Yönetim Kurulunca uygun görülen personelin bu fıkra kapsamında ücretsiz izin hakkından
faydalanabilmesi için beş hizmet yılını doldurması şartı aranmaz. 

(3) Ücretsiz izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalk-
ması halinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Ücretsiz izin süresinin bitimini veya
mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenlerin sözleşmesi fes-
hedilir.  

Hastalık izni 
MADDE 54 − (1) Personele, aylık ve özlük hakları korunarak verilecek raporda gös-

terilecek lüzum üzerine uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalık hallerinde on iki aya
kadar izin verilir. 
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(2) İzin süresinin sonunda hastalığının devam ettiği resmi sağlık kurulu raporu ile tespit
edilen personelin izni birinci fıkrada belirtilen süre kadar uzatılır; bu sürelerin sonunda da iyi-
leşmeyen personel hakkında tazminat hükümleri uygulanır. 

(3) Personelin hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi sü-
releri hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır. 

(4) Hastalık izni kullanan personelin rapor süresi içerisinde görevine devam edebilmesi
için görev yapabileceğine dair rapor alması gerekir. 

(5) Hastalık izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik
ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenmeyen ilk iki
gün veya daha az süreli iş göremezlik ödeneği yılda üç defayı geçmemek kaydıyla PTT’ce
ödenir. 

(6) Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan personel
iyileşinceye kadar izinli sayılır. Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen geçici iş göremezlik öde-
neği, personelin bu gerekçe ile izinli kaldığı süreye ait ücretleri tutarından az olduğu takdirde,
Sosyal Güvenlik Kurumundan ödenek aldığını gösteren belgeyi ibraz etmek şartıyla farkı PTT
tarafından ödenir. Bu fıkra gereğince yapılacak ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenek
verildiği sürece devam eder. 

Refakat izni 
MADDE 55 − (1) Personelin bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde

hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza ge-
çirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu
raporuyla belgelendirilmesi koşuluyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin ve-
rilir. Bu süre  sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla bir katına kadar uzatılır. 

İzin verme yetkisi 
MADDE 56 − (1) İzin vermeye yetkili yöneticiler Genel Müdürlükçe belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Askerlik İşlemleri

Muvazzaf askerlik hizmetini yapanlar 
MADDE 57 − (1) Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silahaltına alınan perso-

nel askerlik süresi boyunca ücretsiz izinli sayılır ve pozisyonu saklı tutulur. Barışta ve seferde
muvazzaf askerlik görevi dışında silahaltına alınan personel, silahaltında bulunduğu sürece üc-
retli izinli sayılır. 

(2) Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlayan personel otuz gün içerisinde PTT’deki
görevine dönmek için müracaat etmesi halinde göreve başlatılır. Bu süre içerisinde müracaat
etmeyenlerin PTT ile ilişiği kesilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Vekâlet

Vekâlet 
MADDE 58 − (1) Boş bulunan yönetici pozisyonları ya da görevlerinden çeşitli se-

beplerle geçici olarak ayrılmış olan yöneticilerin görevleri, görevde yükselme sınavına gire-
bilme şartını taşıyan veya atama koşullarını haiz diğer görevlilere vekâlet ettirilir. 

(2) Boş bulunan yönetici pozisyonlarına vekâlet eden personele vekâlet ettiği pozisyon
için öngörülen temel ücret tutarının asli pozisyonu karşılığında aldığı temel ücret tutarından
fazla olması halinde, aradaki farkın tamamı vekâlet ücreti olarak ödenir. Ödenecek toplam tutar
vekâlet edilecek pozisyonun emsali sözleşme ücretini geçemez. Diğer hallerde vekâlet ücreti
ödenmez. 

(3) Vekâletin fiilen yapılması esastır. Vekâlet süresi içerisinde kullanılan hastalık, yıllık,
refakat, mazeret izinleri ve diğer nedenlerle görev başında bulunulmayan süreler için vekâlet
ücreti ödenmez. 

19 Kasım 2019 – Sayı : 30953                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



DÖRDÜNCÜ KISIM
Mali Haklar, Sosyal Hak ve Yardımlar

BİRİNCİ BÖLÜM
Ücret ve Mali Haklar

Ücret ve mali haklar 
MADDE 59 − (1) Mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve

nakdî ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin ek 11 inci maddesi uyarınca belirlenen emsali personele mali ve sosyal hak ve
yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçmemek
üzere Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makamca belirlenir. Bu Yönetmelik kapsamında
fazla çalışma, performans ücreti, ödül ve benzeri isimler altında yapılacak bütün ayni ve nakdî
ödemelerde de bu fıkra hükümleri uygulanır.   

(2) Ücret ve ikramiyeler; her ayın on beşinde peşin olarak ödenir. Ay içinde ilk defa
göreve başlayanların ücret ve ikramiyeleri ise gün hesabı ile takip eden ayın on beşinde öde-
nir.

(3) Ölüm ve emeklilik hariç olmak üzere, diğer ayrılmalarda personelin görevden ay-
rıldığı tarihten sonraki günlere ait ücretler gün hesabıyla geri alınır.

(4) Fazla çalışmaya ilişkin ödenecek ücretler ile buna dair usul ve esaslar Yönetim Ku-
rulu tarafından belirlenir.

(5) Pozisyon değişikliği suretiyle yapılan atamalarda personel, atandığı pozisyona iliş-
kin her türlü ödemeyi takip eden ayın on beşinden itibaren hak eder.

Tören ve temsil giderleri  
MADDE 60 − (1) PTT bütçesinden, belgelendirilmek kaydıyla tören ve temsil giderleri

için pozisyonlar itibarıyla yapılabilecek harcama tavanı Yönetim Kurulunca belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM
Sosyal Haklar ve Yardımlar

Sosyal haklar ve yardımlar  
MADDE 61 − (1) Personelin lojman, misafirhane, eğitim ve dinlenme tesisleri, kreş,

yemek ve diğer sosyal imkânlarından yararlanmasına ilişkin usul ve esaslar ile diğer sosyal
hak ve yardımlar Yönetim Kurulunca belirlenir. 

BEŞİNCİ KISIM
Performans Değerlendirme ve Ödül

BİRİNCİ BÖLÜM
Performans Değerlendirmesi

Performans değerlendirmesi 
MADDE 62 − (1) Hizmetlerin, PTT’nin stratejik hedefleri doğrultusunda, belirlenen

standartlara uygun bir şekilde etkin sunumu ve hizmet alanların memnuniyetinin yükseltilme-
sini teminen; personelin bireysel başarıları ölçülerek, işini ne kadar iyi yaptığını tespit etme,
kendisine bildirme ve gelişim planı oluşturma amacıyla performans ölçümüne tabi tutulur. 

(2) Performans değerlendirme sonuçları; kurumsal ve stratejik planlama, kariyer plan-
lama, eğitim planlama, ceza ve ödüllendirme, personel hareketleri, merkez sınıflandırması, üc-
ret, görevde yükselme, yer değiştirme, işgücü tespiti,  maliyet muhasebesi ve işyeri performan-
sının belirlenmesi gibi süreçlerde kullanılabilir. 

(3) Performans kriterlerinin belirlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin
usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.  
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İKİNCİ BÖLÜM
Ödül

Ödül 
MADDE 63 − (1) PTT, personel ve/veya birimlerini motive etmek, performanslarını

takdir etmek, araştırmaya teşvik etmek ve nihai olarak da yürütülen iş ve hizmetlerin maliyet-
lerini azaltarak verim ve kaliteyi yükseltebilmek amacıyla teşekkür belgesi, başarı belgesi,
üstün başarı belgesi ve ücret ödülleri verilebilir. Ücret ödülü, toplam personel sayısının yüzde
ikisini aşmamak kaydıyla yılda en fazla iki aylık sözleşme ücreti tutarında verilebilir. 

(2) Ödül sistemi Yönetim Kurulunca belirlenir. 

ALTINCI KISIM
Yer Değiştirme, Görevde Yükselme ve Eğitim

BİRİNCİ BÖLÜM
Yer Değiştirme ve Görevlendirme

Yer değiştirme suretiyle atama 
MADDE 64 − (1) Yer değiştirme suretiyle atama aşağıdaki durumlarda Genel Müdür

tarafından gerçekleştirilir:
a) İsteğe bağlı. 
b) Eş durumu. 
c) Sağlık durumu. 
ç) Olağanüstü ve zorunlu haller. 
d) Hizmet gereği. 
e) Engellilik durumu. 
f) Süreye bağlı. 
(2) Yer değiştirme suretiyle atama yapılabilmesi, atama yapılacak birimdeki işgücü ih-

tiyacının uygun olmasına bağlıdır. 
(3) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda PYS verileri ve/veya hizmet gerek-

sinimleri göz önünde bulundurulur.
(4) Yer değiştirme suretiyle atama hususları Yönetim Kurulunca belirlenir. 
İsteğe bağlı yer değiştirmeler 
MADDE 65 − (1) Personel bulunduğu ilde üç yıl çalıştıktan sonra yer değiştirme su-

retiyle atama isteğinde bulunabilir. 
(2) Yer değiştirme başvurusu, personelin çalıştığı birime yapılır ve başvurunun yapıldığı

takvim yılı için geçerlidir. 
(3) PTT yer değiştirme taleplerini yerine getirip getirmemekte serbesttir. 
Eş durumu nedeniyle yer değiştirmeler 
MADDE 66 − (1) Eş durumuna dayanarak personelin yer değiştirme isteğinde bulu-

nabilmesi için; aile nüfus kayıt örneği ile birlikte, eşinin bir kamu kurum veya kuruluşunda
çalıştığını ve naklinin yapılmasına imkân bulunmadığını belgelemesi gerekir. 

(2) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki
yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile
işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulun-
duğu yere tayini yapılabilir.

Sağlık durumu nedeniyle yer değiştirmeler 
MADDE 67 − (1) Kendisi, eşi, çocukları veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu

kimselerden birinin, personelin görev yaptığı yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye ko-
yacağını hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler, tedavinin yapılabi-
leceği bir sağlık kurumunun bulunduğu veya yakınındaki bir yere yer değiştirme suretiyle ata-
nabilirler.  
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Olağanüstü ve zorunlu hallerde yer değiştirmeler 
MADDE 68 − (1) Genel hayatı etkileyen deprem, su baskını, yangın ve benzeri afetler

ile durumlarını belgelendirmek şartıyla can güvenliği gibi özel hayatı olumsuz etkileyen ne-
denlere bağlı olarak görevini verimli biçimde yerine getirme imkânı kalmayanlardan yer de-
ğiştirme suretiyle atanma talebinde bulunanların atamaları yapılabilir. 

Hizmetin gereği olarak yer değiştirmeler 
MADDE 69 − (1) Aşağıda belirtilen hallerde hizmetin gereği olarak yer değiştirme su-

retiyle atama yapılabilir. 
a) Pozisyon işgücü durumu. 
b) Birim kapatılması, açılması veya yeniden yapılandırılması. 
c) Denetim, inceleme, idari veya adli soruşturma nedeniyle personelin aynı yer ve/veya

görevde kalmalarında sakınca görülmesi. 
ç) Performans değerlendirme raporu. 
d) İşgücü ihtiyacındaki değişmeler. 
(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerine göre yer değiştirme suretiyle yapılacak atama-

larda bulunduğu birimde, birime en son geldiği tarih itibarıyla geçen hizmet süresi esas alınır
ve yer değiştirmeler hizmeti en az olandan başlanmak üzere yapılır. Hizmet sürelerinin eşit ol-
ması halinde atamaya PTT’deki görev süresi en az olan personelden başlanır. Bu gerekçe ile
nakli yapılacak personelin, eş durumu mazereti bulunması ve eşinin o yerden ayrılmasının
mümkün olmadığını belgelemesi durumunda bu personel değerlendirme dışı bırakılarak sıra-
daki personelin nakli sağlanır. 

(3) Çalıştığı birimde çalışma ahengini bozucu ya da verimliliği düşürücü tutum ve dav-
ranışları somut bilgi ve belgeye dayalı olarak tespit edilen personelin, amirince yazılı olarak
uyarılmasına rağmen aynı tutum ve davranışlarını tekrarlaması halinde, birim yöneticisinin ya-
zılı teklifi üzerine görevi ve/veya görev yeri değiştirilebilir. 

Engellilik durumu nedeniyle yer değiştirmeler 
MADDE 70 – (1) İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde

kırk engelli olduğu belirtilen personel ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü ol-
duğu birinci derece kan hısımları bulunan personel, engellilik durumundan kaynaklanan ge-
rekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. 

(2) Personelin kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu ço-
cuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer
değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, personelin ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının
engellilik durumuna uygun olması esastır.

(3) Engellilik durumu devam ettiği sürece personelin; 69 uncu maddenin birinci fıkranın
(a) ila (ç) bentlerinde belirtilen durumlar hariç olmak üzere isteği dışında görev yeri değiştiril-
mez. Engellilik durumu ortadan kalkan personel hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hü-
kümler uygulanır. 

Süreye bağlı yer değiştirmeler
MADDE 71 − (1) Taşra Teşkilatında görev yapan Kontrolör, Müdür, Teknik Müdür,

Başmüdür Yardımcısı ve Başmüdür pozisyonundaki personelin süreye bağlı yer değiştirmeleri,
Yönetim Kurulunca belirlenir.

Yer değiştirme suretiyle atamalarda işe başlama 
MADDE 72 − (1) Yer değiştirme suretiyle yapılan atama işlemleri en geç yedi gün

içinde ilgililere tebliğ edilir, tebliğ tarihi ayrılış tarihi olarak kabul edilir. 
(2) Yer değiştirme suretiyle aynı yerdeki bir göreve atanan personel, atama emrinin

kendisine tebliğ gününü izleyen işgünü, başka yerdeki bir göreve atanan personel atama emrinin
kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş günün bitimini izleyen işgünü yeni görevle-
rine başlamak zorundadır. 
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Geçici görevlendirme 
MADDE 73 − (1) Personel işgücü ihtiyacı ve hizmet gereği dikkate alınarak başka bir

birimde geçici olarak görevlendirilebilir. 
(2) Personelin bir yıl içerisindeki yurtiçi geçici görevlendirme süresi üç ayı aşamaz,

zorunlu hallerde bu süre ancak üç ay daha uzatılabilir. 
(3) Personel, görevi ile ilgili olarak yurtdışına gönderilebilir. Yurtdışı geçici görevlen-

dirmeler Genel Müdür kararı ile gerçekleştirilir. 

İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Pozisyon Değişikliği

Görevde yükselme ve koşulları 
MADDE 74 − (1) Görevde yükselme, personelin yetki ve sorumluluk bakımından bir

üst göreve atanmasıdır. 
(2) İştirakler Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Birim Sorumlusu, Hukuk

Müşaviri, İştirakler Başkan Yardımcısı, Daire Başkan Yardımcısı, Başmüdür, Müşavir,  Baş-
müdür Yardımcısı,  Özel Kalem Müdürü ve Kontrolör pozisyonlarına sınavsız yapılacak ata-
malarda aşağıda belirtilen şartlar aranır.

a) İştirakler Başkanı pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 
2) En az on yıl hizmeti bulunmak.
b) I. Hukuk Müşaviri pozisyonuna atanabilmek için; 
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 
2) Hukuk Müşaviri olarak en az bir yıl olmak kaydıyla sekiz yıl hizmeti bulunmak.
c) Daire Başkanı pozisyonuna atanabilmek için; 
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 
2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak.
ç) Birim Sorumlusu pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 
2) En az beş yıl hizmeti bulunmak.
d) Hukuk Müşaviri pozisyonuna atanabilmek için; 
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 
2) Avukat olarak en az beş yıl hizmeti bulunmak.
e) İştirakler Başkan Yardımcısı/Daire Başkan Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için; 
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 
2) En az beş yıl hizmeti bulunmak.
f) Başmüdür pozisyonuna atanabilmek için; 
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 
2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak.
g) Müşavir pozisyonuna atanabilmek için; 
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 
2) PTT’de Başdenetçi, Daire Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, İştirakler Başkan

Yardımcısı, Birim Sorumlusu, Başmüdür, Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, İştirakler Başkanı
veya daha üst pozisyonlarda hizmeti bulunmak.

ğ) Başmüdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için; 
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 
2) En az beş yıl hizmeti bulunmak.
h) Özel Kalem Müdürü pozisyonuna atanabilmek için; 
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 
2) En az üç yıl hizmeti bulunmak.
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ı) Kontrolör pozisyonuna atanabilmek için; 
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 
2) PTT’de en az beş yıl hizmeti olup müdür ve üstü pozisyonda görev yapmış olmak.
(3) İkinci fıkrada sayılanlar dışında kalan teknik müdür, hukuk müdürü, şube müdürü,

müdür, başmühendis, şef, teknik şef, veznedar ve başpostacı pozisyonları görevde yükselme
sınavına tabidir.  Bu pozisyonlar için aranılacak genel ve özel şartlar Yönetim Kurulunca be-
lirlenir. 

(4) İkinci fıkra kapsamında yapılacak atamalarda uyarma ve kınama haricinde disiplin
cezası almamış olmak şartı aranır. 

Pozisyon değişikliği suretiyle atama 
MADDE 75 − (1) Avukat, mimar, iç mimar, mühendis, şehir plancısı, tekniker, gişe ve

büro görevlisi pozisyonları, pozisyon değişikliği sınavına tabidir. Bu pozisyonlar için aranılacak
genel ve özel şartlar Yönetim Kurulunca belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim

Eğitim
MADDE 76 − (1) Personel, PTT’nin stratejik hedeflerinin ve kuruluş amaçlarının ger-

çekleştirilmesi, görevleriyle ilgili pratik ve teorik bilgilerinin artırılması, görevine ilişkin be-
ceriler kazandırılması, davranışlarının olumlu yönde geliştirilmesi suretiyle verimliliğinin ar-
tırılmasını sağlamak amacıyla eğitime tabi tutulur. 

(2) İlk defa işe başlayan personel görev yapacağı pozisyon ve alanla ilgili hizmet içi
eğitime tabi tutulur. 

(3) Performans değerlendirme sonucunda eğitim ihtiyacı tespit edilen personel, yetersiz
olduğu hususlarda ayrıca ve öncelikle eğitime tabi tutulur. 

(4) Eğitimler, PTT’ce veya başka kurumlarca düzenlenen programlara personelin ka-
tılması suretiyle gerçekleştirilir. 

(5) Personel, PTT’nin faaliyet alanıyla ilgili bilgi ve becerisini artırmak amacıyla yurtiçi
ve yurtdışı eğitimine gönderilebilir. 

(6) Eğitime ilişkin hususlar Yönetim Kurulunca belirlenir. 

YEDİNCİ KISIM
Disiplin

BİRİNCİ BÖLÜM
Disiplin Cezaları

Disiplin 
MADDE 77 − (1) PTT hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile ka-

nun, kanun hükmünde kararname, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yönetmelik ve diğer mev-
zuat ile idari hizmet sözleşmesinin öngördüğü görevleri yerine getirmeyen, uyulması zorunlu
hususlara uymayan veya yasakladığı işleri yapan personel hakkında bu Yönetmelikte belirtilen
usul ve esaslar çerçevesinde durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre disiplin cezası uy-
gulanır.

Disiplin cezalarının çeşitleri 
MADDE 78 − (1) Disiplin cezaları şunlardır: 
a) Uyarma: Personele görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin

yazı ile bildirilmesidir. 
b) Kınama: Personele görevinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildi-

rilmesidir. 
c) Ücret kesimi: Personelin, kusuru nedeniyle brüt sözleşme ücretinden 1/30 −1/8 arası

oranlarda kesinti yapılmasıdır. 
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ç) Ücret artışından yararlandırmama: Personelin, ücretlerde yapılacak ilk artış tarihinden
itibaren toplam altı ay süreyle sınırlı olmak üzere ücretinin dondurulmasıdır. 

d) İşten çıkarma: Personelin PTT’de bir daha herhangi bir göreve alınmamak üzere ili-
şiğinin kesilmesidir. 

Uyarma 
MADDE 79 − (1) Uyarma cezasının verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır: 
a) Emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde PTT tarafın-

dan belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve ge-
reçlerin korunması, kullanılması, temizlik ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz
davranmak. 

b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev yerini terk
etmek. 

c) PTT tarafından belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek. 
ç) Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak. 
d) Görevine veya hizmet alanlara karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak. 
e) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönet-

melikçe belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak. 
f) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak. 
g) İş başında görevini aksatacak şekilde özel görüşme yapmayı alışkanlık haline getir-

mek. 
ğ) İş yükünün, maiyetindeki personel arasında adil şekilde dağılımını sağlamamak. 
h) Yerleşim yeri adresi, iletişim bilgileri, evlenme, boşanma, doğum, ölüm gibi şahsi

hallerde meydana gelen değişiklikleri süresi içerisinde bildirmemek. 
Kınama 
MADDE 80 − (1) Kınama cezasının verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır: 
a) Emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde PTT tarafın-

dan belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve ge-
reçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak. 

b) Eşinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyet-
lerini belirlenen sürede PTT’ye bildirmemek. 

c) Görev sırasında amirlerine hal ve hareketi ile saygısız davranmak. 
ç) Hizmet dışında PTT’nin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda

bulunmak. 
d) PTT’ye ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak. 
e) PTT’ye ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek. 
f) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele kötü muamelede bulunmak.  
g) İş arkadaşlarına söz veya hareketle sataşmak. 
ğ) Görev yerinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yaz-

mak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak. 
h) Emirlere itiraz etmek. 
ı) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak. 
i) PTT’nin huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak. 
j) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya diğer iletişim kanallarına bilgi

veya demeç vermek. 
k) Özel mevzuatında ceza tertip edilen haller dışında; kanun, Cumhurbaşkanı kararna-

mesi ve yönetmeliklere göre verilmesi gereken, görevle ilgili bilgi ve belgeleri yetkili kişi ve
mercilere süresinde vermemek.

l) Özürsüz olarak nöbetli görevine geç gelmek, erken ayrılmak. 
m) Görevli personelden başkasının girmesi yasak olan yerlere girmek veya girilmesine

göz yummak. 
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n) Amirinin izni olmadan görevini başkasına devretmek. 
o) Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu PTT’nin zararına yol açabilecek hareketlerde bu-

lunmak. 
ö) Usule aykırılığı hakem hastanelerce tespit edilmiş sağlık raporu almak. 
p) PTT menfaatlerini korumak amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini almamak veya

bu husustaki talimatlara aykırı hareket etmek. 
r) Mesleki etik ilkeleri ile bağdaşmayan fiil ve eylemlerden haberdar olduğu halde yet-

kili makamlara bildirmemek. 
s) Görevi ile ilgili kendisine verilmiş şifrelerin gizliliğine riayet etmemek. 
ş) Yazışmalarda saygısız ifadeler kullanmak. 
t) İşyerinde çalışanlara psikolojik tacizde bulunmak. 
Ücret kesimi 
MADDE 81 − (1) Ücret kesimi cezasının verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır: 
a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev ma-

hallinde PTT tarafından belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi bel-
ge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak. 

b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek. 
c) PTT’ye ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kul-

lanmak. 
ç) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak. 
d) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek. 
e) Hizmet içinde PTT personelinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte dav-

ranışlarda bulunmak. 
f) PTT’nin zararına yol açan herhangi bir fiil ya da davranışı bildiği halde amirlerine

haber vermemek, yetkili olduğu halde önleyici tedbir almamak. 
g) Uydurma ihbar ve şikâyette bulunmak. 
ğ) Kilit altında bulundurulması gereken evrak, mühür ve damgaları başkalarının kulla-

nımına müsait bir halde bırakmak. 
h) Yükümlü bulunduğu halde devir ve teslim işini tamamlamadan görev yerini terk et-

mek. 
ı) Görevle ilgili belge, araç ve gereçleri o görevin sona ermesine ve PTT’ce istenmesine

rağmen geri vermemek. 
i) Zorlayıcı sebepler dışında görev yerini izin almadan veya görevini devretmeden terk

etmek suretiyle hizmetin tamamen durmasına sebebiyet vermek. 
j) Dağıtım hizmetlerini mevzuata uygun olarak yapmamak, posta gönderilerini geç tes-

lim etmek. 
k) PTT hizmetlerinden ücret ödemeden istifade etmek veya ettirmek. 
l) Hizmet alanlara söz veya hareketle sataşmak, kötü muamelede bulunmak. 
m) Görevi ile ilgili gizlilik arz eden ve paylaşılmaması gereken bilgileri başkaları ile

paylaşmak. 
Ücret artışından yararlandırmama 
MADDE 82 − (1) Ücret artışından yararlandırmama cezasını gerektiren fiil ve haller

şunlardır: 
a) Özürsüz ve kesintisiz üç veya dört gün göreve gelmemek. 
b) Göreve sarhoş gelmek, görev başında alkol almak veya uyuşturucu kullanmak. 
c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak. 
ç) Amir veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketlerde

bulunmak. 
d) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izin-

siz kullanmak veya kullandırmak. 
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e) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek veya düzenlettirmek. 
f) Görevin yerine getirilmesinde; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç,

din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan dav-
ranışlarda bulunmak. 

g) İhtar edilmesine karşın, belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak. 
ğ) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya hizmet alanlara hakarette bulunmak

veya bunları tehdit etmek. 
h) Verilen emir ve görevleri kasten yapmamak. 
ı) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak. 
i) Hizmet alanlar veya iş sahiplerinden doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye is-

temek ve görev sırasında olmasa dahi çıkar sağlamak amacı ile hediye kabul etmek veya iş sa-
hiplerinden borç istemek ve almak. 

j) Kendisine teslim edilen alet, malzeme veya aracı korumayarak bozulmasına veya ha-
sara uğramasına kasten sebebiyet vermek. 

k) Görev yerinde kumar, yasadışı bahis veya bu türden şans oyunları oynamak veya
oynatmak. 

l) Dağıtmak üzere kendisine teslim edilen posta gönderilerini dağıtmayarak, yok et-
meksizin saklamak veya biriktirmek.  

İşten çıkarma 
MADDE 83 − (1) İşten çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: 
a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla PTT’nin huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak,

boykot, işgal, hizmetlerin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere ka-
tılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya
yardımda bulunmak. 

b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart,
bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları PTT’nin herhangi bir yerine
asmak veya teşhir etmek. 

c) Siyasi partiye üye olmak. 
ç) Terör örgütleri ile eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu

imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu
örgütlerin propagandasını yapmak. 

d) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev
veya emirleri yapmamak. 

e) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya hizmet alanlara fiili tecavüzde bulun-
mak. 

f) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya hizmet alanlara karşı cinsel tacizde
bulunmak. 

g) Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya
ve Devlet sırlarına karşı suç işlemek, casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık gibi görevi ile
bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici eylemlerde bulunmak. 

ğ) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek. 
h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak. 
ı) Yurtdışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum

ve davranışlarda bulunmak. 
i) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna

aykırı fiilleri işlemek. 
j) PTT’nin mallarını veya görevi dolayısıyla kendisine verilen eşya, alet, araç, gereç ve

cihazları izinsiz ve yetkisiz olarak satmak, işletmek veya kiraya vermek veya mal edinmek. 
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k) Posta gönderilerini açmak, içinde bulunan haberleşme bilgilerini okumak, başkala-
rının açmasına veya okumasına müsaade etmek ya da bunları tahrip veya yok etmek. 

l) PTT’ye ait kayıt ve dokümanlar üzerinde tahrifat yapmak veya bunları kasten yok
etmek. 

m) Hizmet alanlara ait hesap bilgilerini ve gizli bilgileri menfaat sağlamak amacıyla
üçüncü kişilere vermek. 

n) Başka iş ve hizmet yasağını ihlal etmek. 
o) İptal edilmiş olsun veya olmasın kullanılmış pulları menfaat kastı ile sökmek veya

tekrar kullanmak veya kullandırmak. 
ö) Görevi nedeniyle yapmış olduğu tahsilât tutarlarını, PTT kayıtlarından gizlemek su-

retiyle bir süre kullanımında tutmak. 
p) Kasıtlı olarak kara para aklanmasına yardımcı olmak veya aracılık etmek.
r) Yasal sendikal faaliyetler hariç olmak üzere, toplu halde görevden çekilmek, boykot

ve grev yapmak, hizmetleri yavaşlatacak veya aksatacak eylem ve hareketlerde bulunmak. 
Yönetmelikte sayılmayan kusurlu haller 
MADDE 84 − (1) Bu Yönetmelikte sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren

fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden
disiplin cezası verilir. 

Tekerrür 
MADDE 85 − (1) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların

özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır.
Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının
üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

Cezaların hafifletilmesi 
MADDE 86 − (1) Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan veya ödül ya

da başarı belgesi alan personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir. 
Disiplin cezası vermeye yetkili amirler ve kurullar
MADDE 87 − (1) Disiplin işlemleri; disiplin amirleri, teşkilat disiplin kurulu, merkez

disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunca yürütülür.
(2) Disiplin kurulları bir başkan ve iki üye olmak üzere en az üç üyeden oluşur. 
a) Yüksek Disiplin Kurulu; Genel Müdürün başkanlığında, Rehberlik ve Kontrol Hiz-

metleri Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından ve ilgili ih-
tisas Daire Başkanlarından oluşur.

b) Merkez Disiplin Kurulu; İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının bağlı olduğu Genel
Müdür Yardımcısı veya Genel Müdürün görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısı başkan-
lığında, Rehberlik ve Kontrol Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli bir Denetçi veya Müfet-
tiş, Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları Daire Başkan Yardımcısı ve ilgili ihtisas Daire Başkan
Yardımcılarından oluşur.

c) Teşkilat Disiplin Kurulu; Başmüdürün başkanlığında, varsa Hukuk İşleri ile İnsan
Kaynakları hizmetlerini yürütmekle görevli Müdür ve ilgili diğer birim Müdürlerinden oluşur.

(3) Uyarma, kınama ve ücret kesimi cezaları disiplin amirleri, ücret artışından yarar-
landırmama cezası merkez teşkilatında Merkez Disiplin Kurulu, taşra teşkilatında ise Teşkilat
Disiplin Kurulu, işten çıkarma cezası ise Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilir. 

(4) Disiplin cezası vermeye yetkili amirler bu Yönetmeliğe ekli (III) sayılı cetvel ile
gösterilmiştir. 

(5) Disiplin amirleri ile disiplin kurullarının çalışmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetim
Kurulunca belirlenir.

Zamanaşımı 
MADDE 88 − (1) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil

ve hallerin işlendiğinin disiplin amiri tarafından öğrenildiği tarihten itibaren; 
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a) Uyarma, kınama, ücret kesimi ve yıllık ücret artışından yararlandırmama cezalarında
doksan gün içinde, 

b) İşten çıkarma cezasında altı ay içinde, 
disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşı-

mına uğrar. 
(2) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl

içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 
Karar süresi 
MADDE 89 − (1) Disiplin amirleri uyarma, kınama ve ücret kesimi cezalarını soruş-

turmanın tamamlandığı günden itibaren otuz gün içinde verirler. 
(2) Yıllık ücret artışından yararlandırmama cezasını gerektiren hallerde soruşturma dos-

yası Disiplin Kuruluna tevdiinden itibaren altmış gün içinde karara bağlanır. 
(3) İşten çıkarma cezası için yapılan soruşturmaya ait dosya, Yüksek Disiplin Kuruluna

tevdiinden itibaren azami altı ay içinde karara bağlanır. 
(4) Disiplin cezasını gerektiren eylemin, aynı zamanda bir suç teşkil etmesi ve ceza so-

ruşturması veya kovuşturması için adli mercilere bildirilmesi durumunda,  birinci, ikinci ve
üçüncü fıkradaki süreler iki yıllık disiplin zamanaşımına kadar uzar.

Yüksek Disiplin Kurulunun karar usulü 
MADDE 90 − (1) Yüksek Disiplin Kurulu, intikal eden dosyaların incelenmesinde, ge-

rekli gördüğü takdirde, personelin özlük dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurum-
lardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen
keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir. 

(2) Hakkında işten çıkarma cezası istenen personel, soruşturma evrakını inceleme, tanık
dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma
yapma haklarına sahiptir. 

Savunma hakkı 
MADDE 91 – (1) Personel hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. 
(2) Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun yedi günden az olmamak üze-

re verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan personel, savunma hak-
kından vazgeçmiş sayılır. 

Cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi 
MADDE 92 − (1) Aynı olaydan dolayı personel hakkında ceza mahkemesinde kovuş-

turmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez. 
(2) Personelin, ceza kanununa göre mahkûm olması veya olmaması halleri, ayrıca di-

siplin cezasının uygulanmasına engel olmaz.
Cezaların uygulanması 
MADDE 93 − (1) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal

uygulanır. 
(2) Ücret kesimi cezası, cezanın verildiği tarihi takip eden aybaşında uygulanır. 
(3) Yıllık ücret artışından yararlandırmama cezası, cezanın tebliğini izleyen ilk ücret

artışından başlamak üzere uygulanır ve personel toplam altı ay süre ile sınırlı olmak üzere ücret
artışlarından yararlandırılmayarak ücreti dondurulur. Cezanın bitimini müteakip yapılacak ar-
tışlar, ücretin dondurulmamış tutarı üzerinden yapılır. 

Disiplin cezalarının silinmesi 
MADDE 94 − (1) Disiplin cezaları personelin özlük dosyasına işlenir. 
(2) İşten çıkarma cezası dışında bir disiplin cezası almış olan personel; uyarma ve kı-

nama cezalarının uygulanmasından beş yıl, diğer cezaların uygulanmasından itibaren on yıl
geçtikten sonra bu disiplin cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. Personelin,
yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse,
atamaya yetkili amir tarafından disiplin cezası silinebilir. 
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İtiraz 
MADDE 95 − (1) Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve ücret kesimi

cezalarına karşı Disiplin Kuruluna, yıllık ücret artışından yararlandırmama cezasına karşı Yük-
sek Disiplin Kuruluna itiraz edilebilir. İşten çıkarma cezalarına karşı doğrudan idari yargı yo-
luna başvurulabilir. 

(2) İtiraz süresi, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. 
(3) İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren

altmış gün içinde itirazı karara bağlarlar. 
(4) İtirazın kabulü halinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı ha-

fifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. 
Zararın tazmini 
MADDE 96 − (1) Disiplin cezasını gerektiren kusurlu eylemi nedeniyle bir zarara yol

açan personele disiplin cezası verilmekle birlikte sebep olduğu zarar rızaen, mümkün olmadığı
takdirde hükmen tazmin ettirilir. 

İKİNCİ BÖLÜM
Görevden Uzaklaştırma

Görevden uzaklaştırma 
MADDE 97 – (1) Görevden uzaklaştırma, görevi başında kalmasında sakınca görülen

personel hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. 
(2) Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında alınabilir. 
Yetkililer 
MADDE 98 − (1) Görevden uzaklaştırmaya; atamaya yetkili amirler, müfettişler ve

denetçiler yetkilidir. 
Görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanacağı haller 
MADDE 99 − (1) Görevden uzaklaştırma tedbiri aşağıdaki hallerde uygulanır: 
a) Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve

devlet sırlarına karşı suç işlemek, casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık gibi yüz kızartıcı
bir suçtan dolayı haklarında soruşturma açılmasına lüzum görülmesi. 

b) Denetim ve soruşturmanın önemli derecede güçleştirilmesi. 
c) İşyerinde kişilere ve mallara karşı ağır zararda bulunacağı hakkında kuvvetli işaretler

bulunması. 
ç) Kasayı ve depoları saydırmaktan, para, para hükmündeki evrak, senet, ayniyat ile

bunların kayıt ve hesaplarını, defter ve kayıtları göstermekten veya sorulan sorulara kanuni bir
sebep olmaksızın cevap vermekten kaçınılması. 

d) Herhangi bir nedenden dolayı tutuklanması. 
e) Göreviyle ilgili hakkında ceza soruşturması veya kovuşturması açılması. 
Görevden uzaklaştırmada amirin sorumluluğu 
MADDE 100 − (1) Görevinden uzaklaştırılan personel hakkında görevden uzaklaştır-

mayı izleyen üç gün içerisinde soruşturmaya başlanması gerekir. 
(2) Personeli görevden uzaklaştırdıktan sonra personel hakkında derhal soruşturmaya

başlamayan, tedbirin kaldırılmasını gerektiren koşullar gerçekleştiği halde tedbiri kaldırmayan,
keyfi olarak bu tasarrufu yaptığı, yapılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler, hukuki, mali
ve cezai sorumluluğa tabidirler. 

Görevden uzaklaştırılan personelin hak ve yükümlülüğü 
MADDE 101 − (1) Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın her-

hangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan personele bu süre içinde sözleşme ücretinin
üçte ikisi ödenir. Bu personel sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam eder. 
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(2) Personel tutuklandığı tarihten itibaren görevden uzaklaştırılmış sayılır. 
(3) Aşağıdaki durumların gerçekleşmesi halinde personel hakkındaki görevden uzak-

laştırma tedbiri kaldırılır ve aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir. 
a) Haklarında işten çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilmesi. 
b) Kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatına karar verilmesi. 
c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturmanın genel af ile kaldırılması. 
ç) Görevlerine ilişkin olsun veya olmasın işe devamlarına engel olmayacak bir ceza ile

hükümlü olup cezalarının ertelenmesi. 
Tedbirin kaldırılması 
MADDE 102 − (1) Personelin, soruşturmaya konu olan fiillerinin, hizmetlerinin deva-

mına engel olmadığı hallerde görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılabilir. Soruşturma sonunda
disiplin yüzünden işten çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmayan personel
hakkında verilen görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır. 

Süre 
MADDE 103 − (1) Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu

takdirde en çok üç ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde
personel görevine başlatılır. Görevinden uzaklaştırılanlar hakkında Cumhuriyet savcılıklarına
suç duyurusunda bulunulması, bir ceza soruşturması veya kovuşturması olduğu takdirde ata-
maya yetkili amir ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi
hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder. 

SEKİZİNCİ KISIM
Personelin PTT ile İlişiğinin Sona Ermesi ve Çeşitli ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Personelin PTT ile İlişiğinin Sona Ermesi

İlişiğin sona ermesine yol açan haller 
MADDE 104 − (1) Aşağıdaki hallerde personelin PTT ile ilişiği sona erer:
a) İstekle ayrılma. 
b) Emeklilik, malullük, ölüm. 
c) Yaş haddi. 
ç) Göreve alınma şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi. 
d) Sözleşmenin yenilenmemesi.
e) Disiplin cezası sonucu işten çıkartılması.
İstekle ayrılma 
MADDE 105 − (1) Personel PTT’ye yazılı olarak müracaat etmek suretiyle görevinden

çekilme isteğinde bulunabilir. 
(2) Çekilmek isteyen personel, çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder.

Çekilme isteği otuz gün içerisinde onaylanmayan personel görevden ayrılabilir. 
(3) Personel, PTT’ce kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu ter-

kin kesintisiz beş gün veya kesintili olarak bir yılda toplam on gün devam etmesi halinde yazılı
müracaat şartı aranmaksızın çekilmiş sayılır. 

(4) Bu madde kapsamında görevinden ayrılan personelden, son iki yıl içerisinde katıl-
dığı yurtiçi veya yurtdışında verilen kurum dışı eğitimlerden, mesleki bilgi ve becerisini artır-
mak amacıyla ücreti PTT tarafından kişi başı ödenen eğitim ücretleri geri alınır.

(5) Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde PTT’ye yeniden görev talebiyle atana-
bilmek için; PTT’de iki yıl görev yapmış olmak, görev yaptığı süre içerisinde uyarma ve kına-
ma hariç disiplin cezası almamış olmak, talepte bulunanların görevden ayrıldığı tarih ile yeni-
den talepte bulunduğu tarih arasında 10 yıl geçmemiş olmak ve 45 yaşını doldurmamış olmak
şartları aranır. Bu hak en fazla iki defa kullanılabilir. Bu şekilde atanacakların sayısı bir önceki
takvim yılı içerisinde PTT’den ayrılan personel sayısının yüzde beşini geçemez.
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Yaş haddi 
MADDE 106 − (1) Dağıtım hizmetlerinde görev yapan postacı ve başpostacı personelin

altmış, diğer personelin ise altmış beş yaşını tamamlaması halinde, ilgili mevzuat hükümleri
uyarınca kanuni hakları verilmek suretiyle PTT ile ilişiği kesilir.

Göreve alınma şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi 
MADDE 107 − (1) Personelin göreve alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının

sonradan anlaşılması veya görevleri sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi halinde
Yönetim Kurulu Kararı ile ilişiği kesilir. 

Sözleşmenin yenilenmemesi 
MADDE 108 − (1) PTT, ekonomik işlem hacminin daralması veya kapatılan işyerle-

rinde görev yapan personelin hizmetlerinden başka bir birimde faydalanma imkânının kalma-
ması hallerinde Yönetim Kurulu Kararı ile sözleşmeyi yenilemeyebilir. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen ekonomik işlem hacmine ilişkin verilerin tespitinde
PTT’nin resmi bilanço ve istatistikleri esas alınır. 

(3) Birinci fıkra uyarınca sözleşmesi yenilenmeyecek personelin tespitinde emeklilik
hakkını elde edenlere, emekliliği hak edenler arasından ise hizmeti fazla olanlara öncelik verilir.
Diğerleri için de performans değerlendirme raporları esas alınır. 

(4) PTT tarafından, bu madde kapsamında sözleşmesi yenilenmeyecek personele iki
ay önceden yazılı şekilde ihbarda bulunulması zorunludur. 

Tazminat
MADDE 109 − (1) Emeklilik, malullük, ölüm ve İdari Hizmet Sözleşmesinin süre bi-

timinde yenilenmemesi nedenlerinden biri ile işten ayrılan personele talebi halinde 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilenlere
ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde PTT’de idari hizmet sözleşmeli olarak çalıştığı her yıl için
tazminat ödenir.

(2) Tazminat için kendisi veya yasal varislerinin birinci fıkrada belirtilen hallerin ger-
çekleşmesini müteakip talepte bulunması gerekmektedir. 

İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İnsan kaynakları bilgi sistemi
MADDE 110 − (1) Personel, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak insan

kaynakları bilgi sistemine kaydedilir. Her personel için, gerçek veya elektronik ortamda bir
özlük dosyası tutulur. Özlük dosyasına, personelin mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa in-
celeme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgeleri ile özlük
işlemlerine ilişkin diğer belgeler konulur.

İdari hizmet sözleşmeli pozisyonlar
MADDE 111 − (1) PTT personelinin pozisyon ve sayıları Genel Kurul Kararı ile çıka-

rılan PTT A.Ş. Pozisyon Cetvelinde gösterilmiştir.
Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 112 − (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri

gidermeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
Personel statüsü değişikliği
GEÇİCİ MADDE 1 − (1) Personel statüsü değişikliği hakkında 6475 sayılı Posta Hiz-

metleri Kanununun Geçici 6 ncı maddesi hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 113 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 114 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden:
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/11/2016 tarihli ve 29881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan
Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı
“ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UY-
GULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kadın

ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kadın ve Aile

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Merkez: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama
ve Araştırma Merkezini,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, kadın ve aile çalışmaları ile ilgili her alanda, önce-

likle Erzincan ili ve Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere, kadınların ve ailelerin durumunu sap-
tayacak, geliştirecek kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak, ilgili tüm ulusal ve ulus-
lararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmektir.” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (ç) ve (ğ) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Toplumsal değerler çerçevesinde kadını ve aileyi güçlendiren çalışmalar yapmak;
toplumsal ve ekonomik kalkınma ile sosyal hayat içerisinde kadının verimliliğini arttırmak,”

“ç) Kadın sorunlarının çözümüne, kadının aile içindeki konumunun iyileştirilmesine,
aile içi şiddetin önlenmesine ve ailenin güçlendirilmesine yönelik olarak, yurt içinde ve yurt
dışında, araştırma ve incelemeler yapmak ve etkinliklere katılmak,”

“ğ) Kadın haklarının geliştirilmesine ve ailenin güçlendirilmesine yönelik ülke politi-
kalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“ (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulunun diğer üyeleri
ile Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip
Üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde kamu kuruluşları ve özel kuruluşlardaki ki-
şiler ile yurt dışı üniversitelerin öğretim elemanları arasından görevlendirilen dört kişi olmak
üzere toplam on üç kişiden oluşur. Danışma Kurulu, müdürün veya yönetim kurulunun gerekli
görmesi halinde, müdürün çağrısı üzerine müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda salt
çoğunluk koşulu aranmaz.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/11/2016 29881

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/5/2018 30410
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Sinop Üniversitesinden:
SİNOP ÜNİVERSİTESİ DOĞAL ÜRÜNLER UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama

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

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araş-

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

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

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

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Sinop Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezini (SÜDAM),
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Sinop Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Sinop Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Doğal ürün kaynaklı tarım, gıda, orman, ilaç ve kozmetik endüstrilerinde kullanılan

gerekli hammadde ve ürünler ile ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak.
b) Araştırma faaliyetleri kapsamında; endüstrinin doğal ürün kaynaklı hammadde ve

ürünlerle ilgili ihtiyaç duyduğu sorunlara yönelik araştırmalar yaparak sürdürülebilirliğini sağ-
lamak.

c) Doğal ürün kaynaklı hammadde ve ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yap-
mak ve ilgili teknolojiyi araştırmak.

ç) Doğal ürünler ve doğal ürün kaynaklı hammadde ve ürün üretimi ile ilgili araştırma
ve geliştirme çalışmaları ile ilgili veri tabanları oluşturarak araştırmacıların ve ilgililerin kul-
lanımına sunmak.

d) Araştırma faaliyetleri ile ilgili ülkemizin ve bölgenin gereksinimlerine yönelik so-
runları karşılayacak temel ve uygulamalı araştırma projelerinin destekleme esaslarının belir-
lenmesi ve sorunlara yönelik sonuç verecek olan araştırma projelerini desteklemek ve uygula-
mak.
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e) Araştırma sonuçlarının uygulama alanı bulabilmesi için planlar yapmak, yapılan araş-
tırma sonuçlarının uygulanması ve duyurulmasını sağlamak, yeni bir üretim için gerekli teçhizat
ve sistem spesifikasyonlarını belirlemek.

f) Doğal ürün kaynaklı hammadde ve ürünlerle ilgili olarak üniversiteler, kamu kuru-
luşları, endüstri gibi paydaşlara seminer ve çalıştay ve benzeri eğitim programları vererek bi-
linçlendirmek.

g) Doğal ürün kaynaklı hammadde ve ürünlerle ilgili kamu kuruluşları, özel sektör ve
üniversitelere araştırma ve AR-GE çalışmalarında gerekli kimyasal analiz hizmetleri sunmak.

ğ) Doğal ürün kaynaklı, tarım, gıda, kozmetik ve ilaç endüstrilerinde kullanılan ham-
maddelerin/ürünlerin farmakope, ruhsatlandırma standartlarını belirlemek ve bunlar ile ilgili
politikaların geliştirilmesine katkı sağlamak.

h) Doğal ürün kaynaklı hammadde ve ürünlerle ilgili standardizasyon, tescil ve patent
ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek, bu hizmeti kamu, özel sektör ve üniversitelere sunmak, pro-
totip ürünler geliştirmek.

ı) Bölgemizin biyolojik zenginliği olan flora ve faunayı belirlemek, yaygın ve ekonomik
önemi olan türleri tespit ederek ekonomiye kazandırmak, endemik ve tehdit altında olan bitki
ve mantar türlerinin doğal ortamlarında (in-situ) ya da doğal ortamları dışındaki (ex-situ) alan-
larda korunmasına ve çoğaltılmasına yönelik çalışmaları paydaşlarla yapmak.

i) Bölgenin stratejik doğal ürün kaynaklı ve tarım, gıda, orman, ilaç ve kozmetik en-
düstrilerinde kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili mevcut özelliklerin iyileştirilmesi ve
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

j) Doğal kaynaklı hammadde/ürünler ile ilgili üretim, AR-GE ve kalite-kontrol gibi ko-
nularda danışmanlık hizmeti vermek.

k) Yerel kaynaklı doğal ürünler için değerli türlerin, üretim ve araştırma amaçlı İyi Ta-
rım Uygulamaları kapsamında yetiştirilmesi ve üniversiteler, kamu ve özel kuruluşlar ile birlikte
bu uygulamaların geliştirilmesi hususunda çalışmalar yapmak.

l) Bölgenin ve ülkenin doğal ürün kaynaklı hammadde ve ürünlerle ilgili öncelikli olan
alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürerek bu konularda çalışacak kalifiye ele-
manlar yetiştirmek.

m) Doğal ürün kaynaklı hammadde ve ürünlerle ilgili olarak ulusal ve uluslararası
platformlarda bölgenin ve ülkenin tanıtımını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkeze bağlı laboratuvarların işlemesini ve akredite olmasını sağlamak.
b) Merkezin AR-GE faaliyetleri için gerekli olan altyapı (bina, makine-teçhizat) için

kurum içi ve kurum dışı fon teminini sağlayarak araştırmacıların kullanımına sunmak.
c) Merkez bünyesinde ihtiyaç duyulan alanlarda laboratuvar ve araştırma ortamlarını

kurmak ve geliştirmek.
ç) Merkezin belirlediği öncelikli araştırma alanları ile ilgili kamu, endüstri, üniversite

ve diğer ulusal/uluslararası paydaşları belirlemek ve ortak çalışma alanlarını geliştirmek.
d) Merkezin belirlediği öncelikli araştırma alanlarında çalışacak kalifiye elemanları ye-

tiştirmek.
e) Merkezin belirlediği öncelikli alanlarda kamu, endüstri, üniversite ve diğer

ulusal/uluslararası paydaşlara ürün/hammadde kimyasal analiz hizmeti vermek.
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f) Merkezin belirlediği öncelikli alanlarda kamu, endüstri, üniversite ve diğer

ulusal/uluslararası paydaşlara ürün/hammadde geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda AR-GE

hizmeti vermek.

g) Merkezin belirlediği öncelikli alanlarda kamu, endüstri, üniversite ve diğer

ulusal/uluslararası paydaşlara ürün ve hammadde üretimi, kalite kontrolü ve araştırma geliş-

tirme konularında danışmanlık hizmeti vermek.

ğ) Merkezin geliştirdiği doğal kaynaklı ürün/hammadde ile ilgili prototip ürünler üre-

tilmesi, bunların patentlerinin çıkarılması ve bu patentlerin endüstride kullanımına yönelik gi-

rişimlerde bulunmak.

h) Merkez bünyesinde geliştirilen yerel özgün doğal ürünler ve literatürde belirlenen,

hammadde olarak kullanılan özgün maddeler ile ilgili olarak veri tabanlarını geliştirmek ve

araştırmacıların kullanımına sunmak.

ı) Merkez bünyesinde çalışan personel tarafından konu ile ilgili endüstri, kamu, üni-

versite paydaşlarına seminer ve eğitim faaliyetleri düzenlemek ve ulusal/uluslararası platform-

larda bölgesel ve ülkemizin konu ile ilgili potansiyelinin tanıtımını sağlamak.

i) Merkezin belirlediği stratejik doğal ürün kaynaklı ve tarım, gıda, orman, ilaç ve koz-

metik endüstrilerinde kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili dünya pazarında bölgenin ve

ülkemizin daha fazla yer alabilmesi için öncelikli alan ve stratejileri tespit etmek.

j) Merkez bünyesinde geliştirilen ürün/hammaddelerin tarım, gıda, ilaç ve kozmetik

endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammaddeler ile ilgili olarak toplumun bilinçlenmesini sağ-

layacak faaliyetlerde bulunmak.

k) Merkez, bölgede ve ülkemizde doğal olarak yetişen endemik ve tehdit altında olan

bitki ve mantar türlerinin doğal ortamlarında (in-situ) ve doğal ortamları dışında (ex-situ) ko-

runması ile ilgili çalışmalarda diğer kamu paydaşlarına destek vermek.

l) Yerel doğal kaynaklı ürünlere ait hammaddelerin sürdürülebilir bir şekilde temin edi-

lebilmesi için gerekli bitki ve mantar kültürlerinin İyi Tarım Uygulamaları kapsamında yetiş-

tirilmesi ve bununla ilgili olarak üniversite, kamu ve özel kuruluşlar ile bu uygulamaları ger-

çekleştirmek.

m) Dünyada, Türkiye’de ve bölgede geleneksel tedavi amacıyla kullanılmış ve hâlen

kullanılmakta olan tıbbi ve aromatik bitkilerin araştırılmasını sağlamak.

n) Merkezde çalışma konularına göre uzman araştırıcıların istihdamını sağlamak ve

yeni araştırıcıların yetişmesini teşvik etmek, ilgi alanına giren konularda, eğitim-öğretim yap-

mak ya da görgü ve bilgisini geliştirmek üzere yurt dışına eleman göndermek ya da yurt dışın-

dan bu amaçla gönderilenleri kabul etmek.

o) Doğal ürün kaynaklı hammadde ve ürünleri in vivo (canlı ortamda ya da yaşayan

koşullarda) ve in vitro (laboratuvar ortamında ya da yapay koşullarda) olarak her konuda araş-

tırmak ve kendi etik kurulunu oluşturmak.

ö) Merkezde katma değeri yüksek ürünlere yönelik özel bir bilgi yönetim sistemi oluş-

turmak ve yönetmek.

p) AR-GE merkezleriyle ilgili ve Merkezin kuruluş amacı kapsamında, ilgili mevzuat

hükümlerine uygun diğer görevleri gerçekleştirmek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcısı
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üni-

versitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendi-
rilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından
iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdürün görevi başında olamayacağı durumlarda, müdür yardımcılarından biri Mü-
düre vekâlet eder. Vekâletin 6 aydan fazla sürmesi halinde yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve idari işlerini yürütmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunca alınan kararları uygula-

mak.
c) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili Yönetim

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak ve kabul edilen planları uygulamak.
d) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü

çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma gruplarını oluşturmak, ça-
lışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, resmî kurum, özel kurum
ve kuruluşlar ile amaca uygun ön çalışmalar yapmak ve ortak projeler üretmek.

f) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun toplantı gündemlerini belirlemek, Merkezin
hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma
Kuruluna sunmak.

g) Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.
ğ) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek

ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri yapmak; Üniversite dışındaki diğer resmî veya özel ku-
rum ve kuruluşlardan, ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim adamı, araştırıcı, uzman, eğitimci,
idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

h) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt
içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

Yönetim Kurulu 
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet

alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektörün gö-
revlendireceği en az dört kişiden oluşur. Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Yönetim Ku-
rulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görev-
lendirilebilir. Süresi bitmeden üyelikten ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere,
yeniden görevlendirme yapılır.
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(2) Yönetim Kurulu yılda en az 4 defa ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt
çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu
yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin her türlü çalışmaları ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programları

görüşmek ve karara bağlamak,
b) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenle-

meleri hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,
c) Müdürün sunacağı diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Müdürün önerisiyle Üniversite içinden veya dışından Rektör tara-

fından Danışma Kurulu üyesi olarak en az beş kişi görevlendirilir.
(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler, yeniden Da-

nışma Kurulu üyeliğine görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üye-
lerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(3) Müdürün başkanlık edeceği Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az
bir defa toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Yönetim Kuruluna
önerilerde bulunur. Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Toplantıda alınan ka-
rarlar istişari niteliktedir.

Danışma Kurulunun görevi
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin hazırladığı her türlü araştırma,

eğitim, çalışma ve faaliyet plan ve projelerini değerlendirmek, bunların uygulama ve gelişti-
rilmeleri yönünde önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

gördüğü takdirde Müdüre devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde de Üniver-
sitenin kullanımına tahsis edilir.

Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNI 

Reyhanlı 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10016 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ASFALTİT SAHASI RUHSAT DEVRİ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Sicil 87179 ruhsat numaralı asfaltit sahasının işletme hakkının sözleşmede belirlenen 

bedel karşılığında ruhsat devri ile ihale edilmesi işidir. 
 

İli İlçe Sicil No 

Geçici Teminat 

(TL) İhale Tarihi İhale Saati 

Dosya Bedeli 

(TL) 

Şırnak Merkez 87179 1.500.000 28.11.2019 14:00 1250 
 
1. Konu ile ilgili şartname, bedeli TKİ Genel Müdürlüğü Muhasebe Daire Başkanlığı'na 

yatırıldıktan sonra Satınalma Daire Başkanlığı'nın 1101 no.lu odasına müracaat etmek suretiyle 

temin edilebilir. 

2. İsteklilerin tekliflerini gerekli belgeleriyle birlikte 28.11.2019 Perşembe günü saat 

14:00'a kadar Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. 

3. Teklif zarfları, aynı gün saat 14:00'da Genel Müdürlüğümüz ihale ve Satınalma 

Komisyonumuzda açılacaktır. 

4. Postadaki gecikmeler göz önüne alınmaz. 

5. İhale ile ilgili dokümanlar Genel Müdürlüğümüz Satınalma Daire Başkanlığı'nın 1101 

no.lu odada incelenebilir. 

6. 2886 sayılı kanuna tabi olmayan, ancak 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu kapsamına 

alınan Kurumumuz, bu ihaleyi "rödövans işi ile ilgili olması nedeni ile" kendi mevzuatına göre 

yapacaktır. 10137/1-1 
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TCCD VANGÖLÜ FERİBOT MÜDÜRLÜĞÜNE 3X150 METRE DENİZ  

BARİYERİ VE TAMBURU MAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCCD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğünden: 

 

 10130/1-1 
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4 ADET BÜTÜNLEŞİK SUNUCU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ihtiyacı, 4 adet Bütünleşik 

Sunucu ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve DELLEMC markasına 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 (130-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 şartnamesi, DELLEMC markası, ihale dokümanı ile 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, 26/11/2019 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, ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine ve DELLEMC markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, 

uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları 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. 

 10051/1-1 
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1 ADET ICP-MS (İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA-KÜTLE SPEKTROMETRE) 

CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gaziantep Gıda 

Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet ICP-MS (İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle 

Spektrometre) cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 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, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

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

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 26.11.2019 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 malzemenin 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. 10105/1-1 
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TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No: 2336 

2) Taşınmaza Dair Bilgiler: 

a) İli: İstanbul 

b) İlçesi: Bağcılar 

c) Mahallesi: Bağcılar 

d) Pafta No: ---  

e) Ada No: 3482  

f) Parsel No: 3 

g) Yüzölçümü: 20.519,80 m² 

h) Satılacak Hisse Oranı: 212791/2051980 

ı) Hâlihazır: Boş 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok 

k) İmar Durumu: KAKS: 2.00 TİM (Tali İş Merkezi) Alanı 

l) Cinsi: Arsa 

3) Muhammen Bedeli : 20.215.145.-TL 

4) Geçici Teminatı : 606.454,35 TL 

5) İhale Tarihi ve Saati : 11 Aralık 2019 – 11:00 

6) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen 

Salonu Saraçhane/İstanbul 

7) İhale Usulü : 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre 

Kapalı Teklif Usulü 

8) İhale şartnamesi : Emlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir veya ücretsiz 

görülebilir. 

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:3 Bakırköy/İSTANBUL 

Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33 

9) Şartname Bedeli 1.000.-TL 

10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf 

b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti ( İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 

“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. 

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 
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g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 

h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 

i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

12) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en 

geç ihale günü (11 Aralık 2019) saat 11:00’e kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri 

karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve 

postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

14) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İSTANBUL ) 

başvurmaları gerekmektedir. 

15) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İlan Olunur. 10132/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No: 2536 

2) Taşınmaza Dair Bilgiler: 

a) İli: İstanbul 

b) İlçesi: Pendik 

c) Mahallesi: Kurtköy 

d) Pafta No: --- 

e) Ada No: 4005 

f) Parsel No: 11 

g) Yüzölçümü: 31.460,67 m²  

h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı 

ı) Hâlihazır: Boş 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok 

k) İmar Durumu: Sosyal Kültürel Tesis Alanı 

l) Cinsi: Arsa 

3) Muhammen Bedeli: 180.898.852,50 TL 

4) Geçici Teminatı : 5.426.965,58 TL 

5) İhale Tarihi ve Saati : 04 Aralık 2019 – 11:00 

6) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen 

Salonu Saraçhane/İstanbul 
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7) İhale Usulü : 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre 

Kapalı Teklif Usulü 

8) İhale şartnamesi : Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde 

ücretsiz görülebilir. 

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:3 Bakırköy/İSTANBUL 

Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07 

9) Şartname Bedeli 1.000.-TL 

10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf  

b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti ( İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya 

“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. 

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 

h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 

i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

12) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en 

geç ihale günü (04 Aralık 2019) saat 11:00’e kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri 

karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve 

postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

14) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İSTANBUL ) 

başvurmaları gerekmektedir.  

15) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.  

İlan Olunur. 10131/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10102/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10104/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10104/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 10129/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 10129/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 
 10120/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10098/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10099/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10100/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10100/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10101/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10103/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 10122/1-1 
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Yüksek Öğretim Kurumları Akdeniz Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma 

Merkezinden (Hastane):  

 
 10135/1-1 
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10106/1-1 
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Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 10136/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

MADEN VE PETROL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 

uncu dereceli kadrolarda istihdam edilmek üzere; aşağıda belirtilen bölümlerden ve KPSS puan 

türlerinden sözlü giriş sınavı sonucu toplam 25 Maden ve Petrol Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

 

GRUP 

NO 

PUAN 

TÜRÜ ÖĞRENİM DALLARI 

KONTENJAN 

SAYISI 

SINAVA 

KATILACAK 

ADAY SAYISI 

1 KPSS 1 
JEOLOJİ 

MÜHENDİSLİĞİ 
7 28 

2 KPSS 1 
MADEN 

MÜHENDİSLİĞİ 
7 28 

3 KPSS 1 
JEOFİZİK 

MÜHENDİSLİĞİ 
2 8 

4 KPSS 1 

PETROL VE 

DOĞALGAZ 

MÜHENDİSLİĞİ 

4 16 

5 KPSS 28 
İKTİSAT, EKONOMİ, 

İŞLETME, MALİYE 
5 20 

 

1) BAŞVURU ŞARTLARI 

Maden ve Petrol Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki 

şartlar aranır: 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen 

genel şartları taşımak. 

- Giriş Sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını 

doldurmamış olmak. 

- En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi 

itibariyle mezun olmak. 

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 veya 2019 yılında 

yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A grubundan mezun olduğu bölümle ilgili 

yukarıda belirlenen puan türünden en az 80 puan almış olmak. 

2) SINAVA BAŞVURU 

Başvurular, 20/11/2019 tarihinde başlayıp 06/12/2019 tarihinde saat 17.00'da sona 

erecektir. 

Adayların; 

a) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün "www.mapeg.gov.tr" internet adresinde 

yer alan başvuru formu, 
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b) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisi, 

c) KPSS sonuç belgesi, 

ç) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslı ile başvuruda 

bulunulması halinde Genel Müdürlükçe bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) (eğitimini 

yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği), 

d) Son 6 ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf (bir adedi forma yapıştırılacak), 

e) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi, 

f) Askerlik durum beyanı (erkek adaylar için), 

ile birlikte şahsen veya posta yoluyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personel 

Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 

Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik 

belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3) GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ 

Sınav Tarihi: 20 Ocak 2020 Pazartesi - 31 Ocak 2020 Cuma tarihleri arasında 

Sınav Yeri: Mevlana Bulvarı No: 76 Beştepe Yenimahalle / ANKARA 

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi Maden ve Petrol İşleri Genel 

Müdürlüğünün "www.mapeg.gov.tr" internet adresinde yayımlanacaktır. 

4) GİRİŞ SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI 

- Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır. 

- Sözlü sınavda adayların; 

a- Mesleki konulara dair bilgi düzeyleri ile Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin; 3213 

sayılı Maden Kanunu, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 

bunlarla ilgili diğer ikincil mevzuat,  

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

c- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,  

ç- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,  

d- Genel yetenek ve genel kültürü,  

e- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

yönlerinden (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar 

puan üzerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden 

verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. 

5) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 

- Sınav kurulu, nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet 

alanlarına göre ayrı ayrı yapar. 

- Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı 

kadar asil aday belirlenir. Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla 

yedek liste belirlenir. 

- Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı 

takdirde başarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere 

ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir. 
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- Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip sınav tarihine kadar (en geç bir yıl) 

geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. 

- Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya 

giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

- Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı 

asil ve yedek listeler Genel Müdürlüğün merkez hizmet binasının ilan tahtası ve 

“www.mapeg.gov.tr" internet adresinde duyurulacaktır. 

6) DİĞER HUSUSLAR 

- Asil listede yer alanlardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre 

içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayalar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan 

anlaşılanların, atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre 

içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve 

başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. 

- Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama 

işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından 

herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek 

listeden atama yapılacaktır. 

- Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, 

gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları 

yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve 

haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak 

üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Genel Müdürlüğü 

yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir. 

- Adayların, özel kimlik belgelerinden herhangi birini (nüfus cüzdanı/kimlik kartı, sürücü 

belgesi veya pasaport) sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

7) İTİRAZ 

- Adaylar, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını sonucun Genel Müdürlüğün 

“www.mapeg.gov.tr" internet adresinde duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü 

içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne yapacaklardır. 

- T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe veya süresi geçtikten 

sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

8) BİLGİ ALMA 

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Genel Müdürlük web 

sayfasından (www.mapeg.gov.tr) veya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personel Dairesi 

Başkanlığından (Mevlana Bulvarı No:76 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA) temin edilebilir. 

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları: 

(0312) 203 1030/1204 

İlan olunur. 10058/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden): 

İZTUZU KUMSALI DENİZ KAPLUMBAĞALARI BAKIM İSTASYONU VE 

GÜNÜBİRLİK ALAN EKOLOJİK TASARIMI FİKİR YARIŞMASI SONUÇLARI 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 

düzenlenen İztuzu Kumsalı Deniz Kaplumbağaları Bakım İstasyonu ve Günübirlik Alan Ekolojik 

Tasarımı Fikir Projesi Yarışmasında; danışman, asli ve yedek jüri üyeleri ile raportörlerin 

katılımıyla yapılan jüri değerlendirme toplantısı sonucunda jüri tarafından ödül almaya hak 

kazanan projelerin listesi aşağıdaki gibidir. 

 

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 

61 Raportörlük Sıra No.lu Proje Sahibi (Rumuz 30892) 

Ekip Listesi; 

Lebriz ATAN KARAATLI (Ekip Başı – Mimar) 

Sacit Arda KARAATLI (Mimar) 

Yardımcılar 

Zeynep AKTAŞ (Öğrenci) 

 

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ 

20 Raportörlük Sıra No.lu Proje Sahibi (Rumuz 07956) 

Ekip Listesi; 

Arzu ERDEM (Ekip Başı - Mimar) 

Gürkan OKTA (Mimar) 

Birge YILDIRIM OKTA (Mimar) 

Sabri GÖKMEN 

Yardımcılar 

Fulya Başak GENÇ 

Murat SESKA 

Öykü ŞİMŞEK 

Salih ÖZALP 

 

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ 

13 Raportörlük Sıra No.lu Proje Sahibi (Rumuz 04875) 

Ekip Listesi; 

Derya EKİM ÖZTEPE (Ekip Başı - Y. Mimar) 

Ozan ÖZTEPE (Y. Mimar) 

Yardımcılar 

Zsofia TÖRÖK (Y. Mimar) 

Umut SERT (Y. Mimar) 

 

MANSİYONLAR 

Birinci Mansiyon Ödülü 

66 Raportörlük Sıra No.lu Proje Sahibi (Rumuz 19367) 

Ekip Listesi; 

Pınar KESİM AKTAŞ (Ekip Başı - Mimar) 

Mehmet Cemil AKTAŞ (Peyzaj Mimarı) 

Hayriye EŞBAH TUNÇAY (Peyzaj Mimarı) 

Şeyma KAHRAMAN (Peyzaj Mimarı) 
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Yardımcılar 

Rümeysa KONUK (Peyzaj Mimarı) 

İrem ÇINAR (Peyzaj Mimarı) 

Kadriye YARDIMCI (Mimar) 

Lokman TURURNÇ (Peyzaj Mimarı) 

Okan Mutlu AKPINAR (Peyzaj Mimarı) 

Hüseyin KEZER (Mimar) 

 

İkinci Mansiyon Ödülü 

15 Raportörlük Sıra No.lu Proje Sahibi (Rumuz 59613) 

EKİP LİSTESİ; 

Sabriye Derya YÜCE (Ekip Başı - Mimar) 

Cansu GÜRESER (Mimar) 

Elif SARPAŞAR (Mimar) 

Morteza Kabiri (Mimar) 

Yardımcılar 

Sadık Mert KOCAMAN (Mimar) 

Mehmet Emin ÇEKİNMEZ (Öğrenci) 

Danışman 

Hasibe AKIN (Mimar) 

 

Üçüncü Mansiyon Ödülü 

62 Raportörlük Sıra No.lu Proje Sahibi (Rumuz 73194) 

EKİP LİSTESİ; 

Burak PELENK (Ekip Başı - Mimar) 

Eda YAZKURT PELENK (Mimar) 

Yardımcılar 

Soysal CİRİT (Mimar) 

Bahadırcan GÜNAY (Öğrenci) 

Cemre NURAL (Öğrenci) 

Begüm EBRAR KABATAŞ (Öğrenci) 

Elfin AYDINOĞLU (Öğrenci) 

Danışman 

Mustafa İSPİRGÜRBÜZ (İnşaat Mühendisi) 

 

Dördüncü Mansiyon Ödülü 

32 Raportörlük Sıra No.lu Proje Sahibi (Rumuz 15268) 

EKİP LİSTESİ; 

Kutlu İNANÇ BAL (Ekip Başı - Mimar) 

Hakan EVKAYA (Mimar) 

Yardımcılar 

Yasemin KILIÇ (Mimar) 

Deniz YILDIZ (Mimar) 

Serhat ÇAKIR (Mimar) 

Harun BAYAM (Mimar) 

Onur ASAR (Öğrenci) 

Cansu SİCİMLİ (Öğrenci) 

Seren NURAYDIN (Öğrenci) 

Kaan GÜRAKSU (Öğrenci) 

 10081/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1982/4 Esas, 1989/1096 Karar sayılı dosyasının 

imha edilmiş olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 

Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziya Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 

Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun 

hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 10047/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

Malatya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/311 Esas, 2015/1010 Karar sayılı 

dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 

Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziya Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 

Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun 

hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.  10048/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

Ankara 11. İcra Müdürlüğünün 2005/11312 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 10049/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

Malatya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/181 Esas, 2015/904 Karar sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziya Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair 

Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince 

işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.  10050/1-1 

—— • —— 
Milli Savunma Bakanlığından: 

 

 10128/1-1 
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Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden: 

657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. 

maddesinin (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 

tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 

Esaslarda Değişiklik yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası 

uyarınca; Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 2018 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak 

suretiyle, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli 

personel alınacaktır. 

 

POZİSYON 

SIRA NO UNVANI 

KADRO 

SAYISI ARANAN NİTELİKLER 

1 HEMŞİRE 5 

İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik (lisans) 

Programından mezun olmak. 2018 KPSS P3 puan 

türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak 

 

1. GENEL ŞARTLAR 

*Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 

48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak. 

*Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2018 KPSSP3 puanı esas alınacaktır. 

*Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B 

maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle 

kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu 

Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden 

itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 

edilemezler.” Hükmüne uygun olması, 

*Aranılan Nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak 

*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. 

*Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir. 

*Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 

2. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

1. Başvuru formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan başvuru formu 

doldurulacaktır.) 

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi 

3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (e-devlet Çıktısı Kabul 

Edilecektir.) 

4. 1 Adet fotoğraf 
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5. 2018 KPSS Sınav Sonuç Belgesi 

*Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 

gün içinde yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları 

yapılmaz. Yapılmış ise iptal edilir. 

Başvuru Başlangıç Tarihi : 19/11/2019 

Son Başvuru Tarihi : 03/12/2019 Mesai Bitimine Kadar. 

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN 

EDİLMESİ 

*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve 

nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. 

*Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak 

suretiyle başarılı adayların isim listesi www.cu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kontenjan sayısı 

kadar yedek belirlenecektir. Asil kazanan atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen 

yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. 

*Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde 

istenilen belgeler ile Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, İşçi Bürosuna şahsen 

müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ve 

müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır. 

*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 

Bilgi İçin: Personel Daire Başkanlığı: 0322 338 60 84 – 2336 - 2688 

 9961/1-1 

—— • —— 
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

13/11/2019 tarih ve 30947 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan öğretim üyesi alımına 

ilişkin ilanımızda geçen aşağıda yazılı kadro ilanı iptal edilmiştir. 
 

No Fakülte/MYO Bölüm 

Anabilim 

Dalı/Prog. Unvan Derece Adet Nitelik 

33 
Sosyal ve 

Beşeri Bilimler 

Medya 

ve 

İletişim 

Gazetecilik 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

3 1 

Televizyon Haberlerinde 

gerçeklik Konusunda doktora 

yapmış olmak. Üç Boyutlu 

Gazetecilik, Online Gazetecilik, 

Tipografi konularında akademik 

çalışmalar yapmış olmak. 
 

 10119/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği
–– Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet

Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik 
–– Erzincan Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sinop Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 19/9/2019 Tarihli ve E: 2019/48, K: 2019/74 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2018/150, K: 2019/79 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/10/2019 Tarihli ve 2016/2884 Başvuru Numaralı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


