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YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ EĞİTİM MERKEZİ
KOMUTANLIĞI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bün-

yesinde teşkil edilen Eğitim Merkezi Komutanlığı sorumluluğunda öğrenci ve kursiyerlere ve-
rilecek eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesinde

teşkil edilen Eğitim Merkezi Komutanlığı ile Akademi tarafından yapılacak protokoller çerçe-
vesinde Eğitim Merkezi Komutanlığı dışında öğrenci ve kursiyerlere verilecek eğitim-öğretim,
kayıt-kabul, öğrencilerin sınav ve değerlendirme esasları, başarı durumları, öğrenci/kursiyer
izinleri ve ilgili diğer hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat,

Görev ve Yetkileri Kanununun 13/A ve geçici 4 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisini,
b) Akademik Eğitim: Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının

ihtiyacı olan personelin bilimsel, teknolojik ve çağdaş düzeyde görevlerini en iyi düzeyde ye-
rine getirebilmesi amacıyla Temel Kolluk Eğitimi içinde yer alan, ancak İntibak Eğitimi, Temel
Eğitim, Komando/İç Güvenlik Eğitimi ile staj faaliyetleri ile belirlenecek diğer eğitim faali-
yetleri dışında kalan eğitim dönemini,
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c) Ara sınav notu: Yarıyıl içinde uygulanan yazılı ara sınavlarında yüz tam puan üze-

rinden verilen notu,

ç) Azami eğitim süresi: Temel Kolluk Eğitimi süreci içinde yer alan Temel Eğitim, Ko-

mando/İç Güvenlik Eğitimi ve Akademik Eğitimin her biri için belirlenen süreyi,

d) Bakan: İçişleri Bakanını,

e) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

f) Başarı harfi not aralıkları: Geçme taban notu üzerinde alınan notların hangi harflere

tekabül edeceğini belirlemek üzere Senato tarafından kararlaştırılan not aralıkları olup geçme

taban notundan yüz tam nota kadar alınacak notların, aritmetik eşitlik aranmaksızın başarı harf-

lerinin tanımladığı not aralıklarına göre yedi aralığa bölünerek belirlenen aralıkları,

g) Başarı harfleri: Kredili veya katsayılı bir derste geçme taban notu altında kalan not-

lara F; geçme taban notuna DD; geçme taban notu üzerinde kalan notlara başarı harfi not ara-

lıklarına göre DC, CC, CB, BB, BA ve AA olarak verilen harfleri,

ğ) Başkan: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanını,

h) Başkanlık: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığını,

ı) Başkan yardımcıları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi başkan yardımcılarını,

i) Bitirme sınavı: Kursun tamamlanmasını müteakip ders ve konuların tamamından icra

edilen sınavı,

j) Branş: Hizmet alanı içinde ihtiyaca yönelik alt hizmetleri,

k) Çalışma takvimi: Bir eğitim-öğretim yılında planlanan eğitim dönemini, yarıyıl baş-

langıcı ve sonu ile öğrencilerin toplu izinlerini, resmî tatilleri, törenler, sınavlar, inceleme ve

gezi programları ile Başkanlıkça belirlenecek diğer eğitim faaliyetlerini kapsayan programı,

l) Ders başarı puanı: Bir öğrencinin bir dersten aldığı yüz üzerinden nota karşılık gelen

başarı harfi ağırlığı ile o dersin kredisinin çarpılmasıyla elde edilen değeri,

m) Disiplin kurulu: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine bağlı eğitim kurumla-

rındaki öğrenci disiplin kurullarını,

n) Doğrudan başarısız öğrenci: Akademik Eğitim Döneminde bütünleme sınavlarına

katılabilmek için ulaşmaları gereken asgari 1.20 akademik yılsonu kredi ortalamasına ulaşa-

mayan veya Temel Kolluk Eğitimi kapsamında İntibak Eğitim dönemi hariç diğer eğitim dö-

nemlerinin herhangi birinde üçte birlik devamsızlık sınırını aşan öğrencileri,

o) Düzeltme formülü: Şans başarısından arındırılmış puanı hesaplamak maksadıyla

çoktan seçmeli testlerde kullanılan ölçme ve değerlendirme formülünü,

ö) Eğitim dönemi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca ilan edilen

ve çalışma takviminde yer alan İntibak Eğitimi, Temel Eğitim, Komando/İç Güvenlik Eğitimi,

Akademik Eğitim, staj ve diğer faaliyetlerden her birini içeren süreleri,

p) Eğitim ve öğretim yılı: Başkanlıkça belirlenecek eğitim ve öğretimin icra edileceği

süreyi,

r) Eğitim Merkezi: Akademi bünyesinde teşkil edilmiş eğitim merkezlerini,

s) Geçme taban notu: Senato tarafından her ders için ayrı ayrı belirlenen; bir dersten

başarılı olabilmek için alınması gereken asgarî notu ifade eden ve DD başarı harfi ile gösterilen

notu,
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ş) Hizmet sınıfı: 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı

maddesinde belirlenmiş olan sınıfları,

t) İhtisas: Bir branş içinde özel eğitim ve tecrübe ile kazanılan yetenekleri,

u) İhtisas alt dalı: Bir ihtisas içinde özel eğitim ve tecrübe ile kazanılan özel alan yete-

nekleri,

ü) İntibak Eğitimi: Akademide mesleki mevzuatı tanıtmak, temel mesleki örf ve adetleri

öğretmek, öğrencilerin eğitim ve öğretiminin gerektirdiği niteliklere ulaşmalarını sağlamak

üzere, kesin süresi ve uygulanacak zamanı yıllık çalışma takvimlerinde belirlenen eğitimi,

v) Komando/İç Güvenlik Eğitimi: Öğrencilerin fiziki kabiliyetini, kendine güvenini ar-

tırmak ve terörle mücadele harekâtını öğretmek için planlanan eğitim-öğretimi,

y) Kursiyer: Akademi bünyesinde veya sorumluluğunda verilen eğitimlere iştirak eden

ve öğrenci tanımı dışındaki subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sivil memur ve iş-

çiler ile eğitim protokolleri kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirket ve ku-

ruluşlardan bu kurslara iştirak eden şahıslarla, eğitim-öğretim verilen öğrenci tanımı dışındaki

yabancı uyruklu kişileri,

z) Öğrenci: Akademi bünyesindeki eğitim merkezi, fakülte ve meslek yüksekokulla-

rında eğitim-öğretime tabi tutulan ve/veya öğrenim gören subay ve astsubay adayları ile eği-

tim-öğretim protokolleri kapsamında eğitim-öğretim verilen yabancı uyruklu öğrencileri,

aa) Program: Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç-

larına uygun personel yetiştirmek amacıyla çeşitli hizmet sınıfları, branş, ihtisas ve ihtisas alt

dalına yönelik hazırlanan eğitim-öğretim faaliyetlerinin konu, kapsam ve sürelerinin bütününü,

bb) Senato: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Senatosunu,

cc) Staj: Öğrencilerin/Kursiyerlerin aldıkları eğitim-öğretimin, uygulaması ile ilgili hu-

susları yerinde görebilmeleri, diğer kanun ve yönetmeliklerde belirtilen hususlar saklı kalmak

kaydıyla uygulamalı olarak icra edebilmeleri amacıyla süre ve kapsamları Başkanlık tarafından

çıkarılacak yönergelerle belirlenecek eğitimi,

çç) Taban kredi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerinin, bütünleme sı-

navlarına katılabilmek için ulaşmaları gereken asgari 1.20 akademik yılsonu kredi ortalamasını,

dd) Temel Kolluk Eğitimi: Subay ve astsubay adaylarına; subay ve astsubay nasbedi-

linceye kadar verilen tüm eğitimleri,

ee) Temel Eğitim: Birlik, hizmet sınıfı ve branş farkı gözetmeksizin bedenen ve ruhen

mesleki hizmete hazırlayıcı temel bilgi, beceri ve alışkanlıkları öğretmek, uygulamalarını ge-

liştirmek amacıyla verilen eğitimi,

ff) Yarıyıl: Bir akademik eğitim döneminde Senato kararıyla belirlenen akademik eğitim

döneminin bir bölümünü,

gg) Yarıyıl sonu sınav notu: Öğrencinin yarıyıl sonu sınavında yüz tam puan üzerinden

aldığı notu,

ğğ) Yarıyıl sonu başarı notu: Öğrencinin ara sınav notu veya ara sınav notları ortalaması

ve/veya yarıyıl sonu sınav notundan hesaplanan ve öğrencinin bir dersten yarıyıl sonu başarısını

belirleyen notu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim Esasları

Uyulacak esaslar

MADDE 5 – (1) Eğitim Merkezinde, her seviyedeki eğitim-öğretim aşağıda belirtilen

esaslara göre yürütülür:

a) Her türlü eğitim-öğretim faaliyetlerinde ve etkinliklerinde, öğrenci/kursiyerlere bilgi,

kavrama ve uygulama düzeyinde mesleki bilgi, davranış ve alışkanlıklar kazandırmak esastır.

b) Eğitim-öğretim faaliyetleri; dersliklerde, laboratuvarlarda, uygulamalı eğitim mer-

kezlerinde, eğitime uygun diğer kara ve yüzer birliklerde, tesislerde ve arazide, diğer kamu

kuruluşlarında ders, uygulama, staj, inceleme gezileri, araştırma ve seminer yaptırmak suretiyle

uygulanır. Eğitim-öğretim faaliyetleri uluslararası sözleşmeler kapsamında yurt dışında da icra

edilebilir.

c) Ders konularında yer almayan ve öğrenci/kursiyerin öğrenmesinde fayda görülen

konularda konferans, seminer, sempozyum, panel ve diğer eğitim etkinlikleri düzenlenebilir.

ç) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışında yürü-

tülen eğitim-öğretim faaliyetleri, eğitim-öğretim sistemleri ile konferans, seminer, sempozyum,

panel, diğer eğitim etkinlikleri ile bilimsel toplantılar araştırılır, takip edilir ve uygun görülen-

lere katılım sağlanabilir.

d) Eğitim-öğretim sürecinin hizmet sınıfı ve branşlara ayrıldıktan sonraki bölümü branş-

larına uygun olarak icra edilir. Hizmet sınıfı ve branşlara ayrılma, Senato tarafından Jandarma

Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda öğrencilerin

tercih ve niteliklerine uygun olarak icra edilir.

e) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları doğrul-

tusunda hizmet sınıfı veya hizmet sınıflarına ait branşlara göre ihtiyaç duyulacak eğitim sü-

reçleri, Temel Kolluk Eğitimi başlangıcından itibaren veya bu eğitim süreci içerisinde farklı

programlar üzerinden yürütülebilir.

Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu teşkili, görevleri, toplantı ve karar usulleri

MADDE 6 – (1) Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu, Eğitim Merkezi Komutanı başkan-

lığında, Eğitim Merkezi Komutan Yardımcıları, Subay Eğitim Merkezi Komutanı, Astsubay

Eğitim Merkezi Komutanı, Öğretim Başkanı, Bölüm Başkanları ve Öğretim Başkanı tarafından

seçilen her Bölüm Başkanlığından birer öğretim elemanından oluşur.

(2) Eğitim Merkezi Komutanının bulunmadığı hâllerde Kurula en kıdemli üye başkanlık

eder.

(3) Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Eği-

tim-öğretim ve disiplin işlerine yönelik kararların alınmasında oy çokluğu aranır. Oyların eşit-

liği hâlinde Eğitim Merkezi Komutanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

(4) Yönetim Kurulu üyelerinden öğretim elemanı haricindeki üyelerin izinli veya isti-

rahatli olmaları halinde vekilleri kurula katılırlar.

(5) Eğitim Merkezi Yönetim Kurulunun eğitim-öğretim yılı başı ve sonunda olmak üze-

re en az iki kez toplanması zorunludur. Eğitim Merkezi Komutanı gerekli gördüğü hâllerde

Kurulu toplantıya çağırabilir.
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(6) Yönetim Kurulu eğitim merkezinin idari, eğitim-öğretim ve disiplin işlerinden Eği-

tim Merkezi Komutanına yardımcı bir organ olup Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Eğitim Merkezinin bütçe ve kadro tekliflerini görüşerek alınan kararları Akademi

Yönetim Kuruluna sunmak.

b) Plan Program Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Eğitim Merkezi eğitim-öğretim

müfredatı ile plan ve programlarını görüşerek Senatonun onayına sunmak.

c) Eğitim-öğretim faaliyetlerini değerlendirmek ve alınacak tedbirler hakkında teklifler

hazırlamak.

ç) Öğrencilerin devamsızlık ve disiplinsizlik gibi durumlarını görüşerek ilişiği kesilmesi

kararı alınanları Başkanlığa teklif etmek.

d) Kursiyerin devamsızlık ve disiplinsizlik gibi durumlarını görüşerek kursa devam

edemeyeceklerin durumunu Başkanlığa bildirmek.

e) Eğitim Merkezindeki öğrenci ve kursiyerlerin spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını

karşılayacak faaliyetlere yönelik kararlar almak, gerekli durumlarda Başkanlığa bu konularda

teklifte bulunmak.

f) Eğitim Merkezi Komutanlığının yönetimi ile ilgili olarak Eğitim Merkezi Komuta-

nının Kurula getireceği diğer işleri görüşerek karara bağlamak.

g) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak.

(7) Kurulun aldığı tüm kararlara itiraz makamı Akademi Yönetim Kuruludur.

Eğitim Merkezi eğitim-öğretimi

MADDE 7 – (1) Eğitim-öğretim müfredatı mesleki ihtiyaç ve gelişmelere göre Jan-

darma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine edilerek ve Öğretim

Başkanlığının görüşü alınarak Plan ve Program Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanıp Eğitim

Merkezi Yönetim Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

(2) Hizmet sınıfı ve branş bazında Temel Kolluk Eğitiminin başlangıcından veya belirli

aşamasından itibaren farklı programlar belirlenmesi durumunda, söz konusu süreçler ve müf-

redatlar ayrı olarak hazırlanır ve Senato tarafından onaylanır. Bu şekilde hazırlanacak prog-

ramların süreleri asgari eğitim sürelerinden az olamaz.

(3) Okutulacak derslerden herhangi birinin eğitim-öğretim dönemi içinde kaldırılması

hâlinde, kaldırılan derse ait öğrenci/kursiyerlerin sorumluluğu bütün sonuçları ile ortadan kal-

kar.

(4) Uygulama çalışmaları öğretim elemanlarının gözetiminde yaptırılır ve uygulamalar

öğrenci/kursiyerlere açıklanır.

(5) Kültürel ve eğitim-öğretim amaçlı tarihi ve kültürel yerler ile kamu kurum ve ku-

ruluşlarının iş akışı ve tesislerinin görülmesi ve tanınması maksadıyla inceleme gezileri dü-

zenlenebilir.

(6) Subay Eğitim Merkezi öğrencilerine, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Gü-

venlik Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans eğitimi yaptırılabilir.

(7) Bir sonraki eğitim-öğretim döneminin hazırlıkları, 01 Ocak - 30 Haziran tarihleri

arasında yapılır ve tamamlanır. Bu kapsamda;
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a) Eğitim Merkezi Yönetim Kurulunca; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik

Komutanlığı ile ilgili diğer birimlerden eğitim-öğretim programlarına eklenmesi veya çıkarıl-

ması istenen konulara ilişkin önerileri ve görüşleri sorulur ve eğitim-öğretim süreçleri hakkında

çalışma yapılır.

b) Yapılan çalışma Senatoda görüşülerek eğitim-öğretim programlarına eklenmesi veya

çıkarılması uygun görülen konulara ve eğitim-öğretim süreçlerine karar verilir. Alınan kararlar

çalışma takvimine dâhil edilir.

c) Çalışma takvimi, Senatoda görüşülerek karara bağlanır.

(8) Temel Kolluk Eğitiminin bir parçası olarak Senato kararı ile Akademi veya Jandar-

ma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı diğer birimlerden, eğitim ve

öğretim ihtiyacının niteliğine bağlı olarak yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim ku-

rumlarından veya kamu/özel kurum ve kuruluşlarından eğitim alınabilir. Eğitim-öğretimin ta-

rihi, süresi ve içeriğine yönelik esaslar da bu Yönetmelik çerçevesinde Akademi tarafından ya-

pılacak protokollerle belirlenir.

(9) Yabancı uyruklu öğrenci ve kursiyerlerin eğitim süreçleri ikili antlaşmalar göz önüne

alınarak Başkanlıkça düzenlenir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 8 – (1) Temel Kolluk eğitim süreleri; subay adayları için altı, astsubay adayları

için üç aydan az olmamak üzere Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlı-

ğının ihtiyaçları doğrultusunda Senato kararı ile belirlenir.

Eğitim Merkezi eğitim-öğretim takvimi

MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim süre ve kapsamları, eğitim-öğretime başlama ve bitiş

tarihleri, sınav ve tatil günleri her yıl Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komu-

tanlığının ihtiyaçları doğrultusunda Başkanlıkça belirlenecek çalışma takviminde yer alır.

(2) Çalışma takviminde belirtilen İntibak Eğitimini müteakip öğrencilere törenle yemin

ettirilir.

(3) Mesai saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde, çalışma takvimi ve haftalık çalışma

çizelgesinde belirtilmeyen geri besleme, ilave eğitim, uygulamalı eğitim, spor ve sosyal faali-

yetler gibi etkinlikler Eğitim Merkezi Komutanının onayıyla icra edilebilir.

Eğitim Merkezi haftalık ve günlük eğitim-öğretim süresi

MADDE 10 – (1) Eğitim Merkezinde haftalık ders saatleri, ders saatlerinin günlük ve

haftalık dağılımı ile ders süresi ihtiyaçlar doğrultusunda Başkanlık tarafından belirlenir.

(2) Ders saatleri eğitim ve öğretimin etkin olarak yürütüleceği şekilde dağıtılır; ancak

öğrencilerin/kursiyerlerin sportif, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikleri için haftada en az bir

gün öğleden sonra ders yapılmaz.

(3) Öğrencilere eğitim-öğretim ihtiyaçları doğrultusunda Cuma ve Cumartesi günleri

dışındaki günlerde etüt yapılabilir. Ertesi gün ders yapılmayacak ise etüt yapılmaz.

(4) Eğitim Merkezinin, Başkanlığın konuşlu bulunduğu kampüs dışında teşkil edilmesi

durumunda, ders saatlerinin günlük ve haftalık dağılımı, ihtiyaçlar doğrultusunda Eğitim Mer-

kezi Komutanlığınca Başkanlığın görüşü alınarak belirlenir.
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Eğitim-öğretime ara verme zamanları

MADDE 11 – (1) Çalışma takviminde belirtilen tarihlerde ve resmî tatillerde eğitim-öğ-

retime ara verilir. Bu süre gerekli görülen hâllerde resmî tatil ve izinlere ilave olarak Başkan-

lıkça iki gün öne alınabilir veya uzatılabilir.

(2) Bunun dışında, Eğitim Merkezinde eğitim-öğretim yapılmasını önemli ölçüde et-

kileyecek durumlarda Senato kararı ile eğitim-öğretime ara verilebilir. Bu şekilde ara verme,

bir haftada üç günü geçerse, ara verilen süre dönem sonuna eklenir. Bu durumda çalışma tak-

vimi yeniden düzenlenir.

Eğitim-öğretime devam mecburiyeti

MADDE 12 – (1) Öğrenciler eğitim-öğretime yatılı olarak devam ederler. Ancak kıta

kaynaklı öğrencilerin Temel Kolluk Eğitiminin hangi bölümlerine yatılı olarak devam edecek-

leri Başkanlıkça belirlenir. Dış kaynaktan temin edilen öğrenciler ise, dilekçe ile başvurmaları

ve mazeretlerinin uygun görülmesi durumunda Akademi Başkanının onayı ile hafta içinde be-

lirlenen günlerde Akademi dışında kalabilirler.

(2) Temel Kolluk Eğitiminde öğrenciler;

a) Temel Eğitimin üçte ikisine,

b) Komando/İç Güvenlik Eğitimi/Başkanlıkça belirlenecek diğer eğitimlerin üçte iki-

sine,

c) Akademik Eğitimde derslerin üçte ikisine,

devam etmek zorundadırlar.

(3) İlgili birimler eğitim süreçlerinin sonunda öğrencilerin devam durumlarını Eğitim

Merkezi Komutanlığına ve Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğüne gönderirler.

(4) Devamsızlık süresinin hesap edilmesinde;

a) Temel Eğitim, Komando/İç Güvenlik Eğitimi/Başkanlıkça belirlenecek diğer eği-

timlerde, asgari yarım gün eğitim faaliyeti planlanan günler hesaplamada dikkate esas alınır.

Eğitim planlanan günler, öğleden önce ve öğleden sonra olarak ikiye ayrılır. Öğleden önce

veya sonra eğitime iştirak etmeyenler yarım gün her ikisine de katılmayanlar tam gün eksik

sayılır.

b) Akademik Eğitimde ise; devamsızlık ders saati miktarının Akademik Eğitimindeki

toplam ders saati miktarına oranı esas alınır.

c) Bu fıkrada sayılan azami devamsızlık süresi, Eğitim Merkezi Yönetim Kurulunun

kararı ile yüzde ona kadar artırılabilir.

ç) Sonuçtaki küsuratlar öğrenci lehine hesaplanır.

(5) Devamsızlığı nedeni ile ilişiği kesilenler tekrar Akademiye aday olarak başvuru ya-

pamazlar. Ancak sağlık nedeniyle Temel Kolluk Eğitiminin ikinci fıkrada belirtilen sürelerine

katılamayıp ilişiğinin kesilmesine karar verilenlerden;

a) Kıta kaynaklı öğrencilerin, sağlık durumlarının düzelmesi ve yaş/rütbe/hizmet yılı

hariç giriş aşamasındaki şartları muhafaza etmesi koşuluyla ilişiğinin kesilmesinden itibaren

üç yıl içerisinde tekrar müracaat etmesi halinde herhangi bir kontenjan sınırı koyulmadan ili-

şiğinin kesildiği eğitim döneminin başından itibaren yeniden eğitime alınırlar.
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b) Sivil kaynaklı öğrenciler sağlık durumlarının düzelmesi ve müracaat ettikleri tarihteki

giriş şartlarını muhafaza etmeleri koşuluyla aday olarak tekrar başvurabilirler. Bu adaylara tek-

rar başvurdukları dönemdeki kontenjan sınırlamaları uygulanmaz.

c) Öğrencilerden, eş ve çocuklarının uzun süreli sağlık sorunları nedeniyle (kanser ve

benzeri) eğitim-öğretime ara vermek zorunda kalanlar, üç yıl içerisinde müracaat etmeleri ha-

linde müteakip dönemlerde açılacak eğitim-öğretim programlarına dâhil edilirler.

(6) Öğrenci/Kursiyerlerin devamsızlık sürelerinin hesaplanmasında, yurt dışı ve yurt

içi müsabakalarda görevlendirmeler, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutan-

lığı veya Akademi Başkanlığının bilimsel, sosyal veya sportif alanlarda temsil ile görevlendir-

meleri, sağlık kurulu raporu işlemleri ile nöbet görevlendirmelerinde geçen süreler dikkate

alınmaz.

(7) Kıta kaynaklı öğrenciler azami eğitim süresinin 2/3’üne devam etmek zorundadır.

(8) Devamsızlık süresini dolduran öğrencilerin 14 üncü madde hükümlerine göre ili-

şikleri kesilir.

Öğrenci izinleri

MADDE 13 – (1) Yemin edinceye kadar öğrencilere izin verilmez. Bu süre içerisinde

geçerli mazeretler çerçevesindeki izin ihtiyaçları, Eğitim Merkezi Komutanı tarafından değer-

lendirilir. Öğrencilere; resmî tatil, sömestr, evci, günübirlik, hastalık, gece yatısı, hafta sonu

ve mazeret izni olmak üzere sekiz türlü izin verilir:

a) Resmî tatil izni: Cumartesi, Pazar ve diğer resmî tatillerde gündüz verilen izindir.

Görevli veya cezalı olanlar hariç bütün öğrenciler izinli sayılır. Evci izninde olmayan öğrenciler

akşam belirlenen saatte Eğitim Merkezine dönerler. İzinlerin başlangıç ve bitiş saatleri; Eğitim

Merkezinin konuşlu olduğu yerin özellikleri göz önüne alınarak Başkanlıkça belirlenir.

b) Evci izni: Eşi, ana-baba, kardeşlerden, eşinin ana-babasından veya ikinci dereceden

kan hısımlarından herhangi birisinin, Eğitim Merkezinin bulunduğu il sınırı içinde ikamet ettiği

Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından araştırılıp tespiti yapılarak öğrenciye eğitim-öğretim

yılı boyunca Cuma günü planlanan eğitim-öğretim faaliyetlerinin bitiminden, Pazar günü akşam

yoklamasına kadar, diğer tatil günlerinde tatil günü başlayıp tatilin son günü akşam yoklama-

sına kadar gece yatısına kalmak üzere verilen izindir. Bu izin, Eğitim Merkezinin bulunduğu

il sınırları içi ile ulaşım durumu ve yol güvenliği göz önüne alınarak il sınırları dışına Eğitim

Merkezi Komutanlığı tarafından değerlendirilerek verilir. Evci izni başlangıç ve bitiş saatlerinde

Eğitim Merkezi Yönetim Kurulunca değişiklik yapılabilir.

c) Sömestr izni: Eğitim-öğretim süresi içerisinde başlangıç ve bitiş tarihleri arasında

süresi Başkanlıkça belirlenen izinlerdir. Öğrenci bu izinlerini belirtmiş oldukları ikamet adres-

lerinde geçirir. İzine ayrıldıktan sonra iznin tamamını veya bir kısmını başka bir adreste geçi-

recekleri durumda ise bulunacakları adreslerini Eğitim Merkezi Komutanlığına bildirmeye

mecburdurlar.

ç) Günübirlik izin: Öğrenci/Kursiyerlerin herhangi bir mazeretinden dolayı bütün veya

yarım gün olarak verilen izindir. Ancak, bu izin toplamı akademik yıl içerisinde on ders gününü

geçemez.
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d) Gece yatısı izni: Mazeretlerinden dolayı Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından uy-

gun görülen hâllerde, hafta içi veya sonunda gece dışarıda yatması için planlanan eğitim-öğ-

retim faaliyetlerinin bitiminden sabah yoklamasına kadar il merkez ilçeleri içinde verilen izin-

dir.

e) Hafta sonu izni: Evci olmayan öğrencilere, mazeretlerinden dolayı Eğitim Merkezi

Komutanlığı tarafından uygun görülen hâllerde, Cuma akşamı planlanan eğitim-öğretim faa-

liyetlerinin bitiminden, Pazar günü akşam yoklamasına kadar, diğer tatil günlerinde tatil günü

başlayıp tatilin son günü akşam yoklamasına kadar gece yatısına kalmak üzere verilen izindir.

Bu izin, Eğitim Merkezinin bulunduğu il sınırları içi ile ulaşım durumu ve yol güvenliği göz

önüne alınarak il sınırları dışına Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından değerlendirilerek ve-

rilir.

f) Mazeret izni: Öğrenci/Kursiyerlerin mazeretlerinden dolayı geçerli belgeye veya

inandırıcı bilgiye dayanarak Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından verilen izindir.

g) Hastalık izni: Öğrenci/Kursiyerlerin hastalıklarından dolayı doktor raporuna istina-

den rapor süresi kadar verilen izindir. Bu iznin Eğitim Merkezi dışında geçirilebilmesi için

Eğitim Merkezi Komutanlığının onayı şarttır.

ğ) Hava değişimi izni: Öğrenci/Kursiyerlerin hastalıklarından dolayı sağlık kurulu ra-

poruna istinaden rapor süresi kadar verilen izindir. Hava değişimi, Eğitim Merkezi Komutanlığı

bilgisi dâhilinde Eğitim Merkezi dışında geçirilir.

(2) Sömestr ve resmî tatil izinleri hariç, izin isteyen öğrenci/kursiyerler sıralı amirlerine

müracaat eder. İsteği uygun görülen, yetkili üst makama arz edilerek izinli gönderilir veya

isteği reddedilir.

(3) Öğrenciler sivil elbiseli olarak da izne çıkarılabilir.

(4) İzinli çıkacak öğrencilerin kılık ve kıyafetleri sıralı amirleri veya tatil gün ve saat-

lerinde nöbetçi heyetinden görevlendirilenler tarafından kontrol edilir; kılık ve kıyafetlerinde

kusur görülenlere kusur giderildikten sonra izin verilir.

(5) İzinli çıkan öğrenci/kursiyere iznin türü ve süresini gösteren bir izin belgesi verilir.

(6) Astsubay Eğitim Merkezi ile Subay Eğitim Merkezinde eğitim-öğretim gören öğ-

rencilere, akademik eğitim-öğretim süresince talepleri hâlinde mesai bitiminden itibaren ertesi

gün mesai başlayana kadar izin verilebilir.

(7) Öğrenci izinleriyle ilgili bu Yönetmelikte belirlenen genel usul ve esaslar dışında

kalan hususlar, yürürlüğe konulacak yönergelerde belirlenir.

Eğitim Merkezinden ayrılma ve çıkarılma

MADDE 14 – (1) Kıta kaynaklı subay ve astsubay adayları hariç olmak üzere, öğren-

ciler, subay ve astsubay naspedilinceye kadar, yüklenme senedinde belirtilen harcamalar kap-

samında tazminat ödemek şartıyla, Eğitim Merkezi Komutanlığına yazılı olarak başvurmak

suretiyle Eğitim Merkezi Komutanlığından kendi istekleri ile ayrılabilirler. Ayrılan öğrencilerin

geri dönme istekleri kabul edilmez ve dosyaları Başkanlık onayı ile işlemden kaldırılır. Bu du-

rum, kendilerine yazılı olarak tebliğ edilir. Sözleşmeli ve kıta kaynaklı subay ve astsubay aday-

larının kendi talepleriyle ayrılma istekleri ve tazminatlarına ilişkin hususlar, tabi oldukları mev-

zuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilir.
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(2) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla öğrencilerden;

a) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenimleri sırasında anlaşılanlar veya öğrenim

süresi içinde bu nitelikleri kaybettiği anlaşılanların,

b) Sağlık kurulları tarafından verilecek raporlara dayalı olarak, öğrenci/kursiyer olarak

devamına imkân kalmadığı belirlenen adayların,

c) 12 nci madde hükümleri gereği eğitim-öğretim faaliyetine devam etmesi uygun gö-

rülmeyenlerin,

ç) Yeterlilik sınavını geçemeyenlerin,

ilişikleri Eğitim Merkezi Yönetim Kurulunun kararı, Eğitim Merkezi Komutanının tek-

lifi ve Başkanın onayı ile kesilir ve durum Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik

Komutanlığına bildirilir. Kıta kaynaklıların ayrıca birlik/kurumlarına bildirilir.

(3) Disiplinsizlik kaynaklı olarak öğrencilerin eğitim kurumundan çıkarılmalarına iliş-

kin hususlarda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğrenci Ödül ve Disiplin Yönetmeliği

hükümleri uygulanır. Kıta kaynaklı öğrencilerin disiplinsizlik kaynaklı olarak eğitim kurumun-

dan ilişiklerinin kesilmesi gereken hususlarda, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğrenci

Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinde hüküm bulunmayan hallerde Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu

kararı, Başkanın önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile ilişikleri kesilir.

(4) Eğitim Merkezinden ayrılan veya çıkarılan öğrenci/kursiyerlerin Eğitim Merkezin-

den ilişiklerinin kesilmesi, ceza soruşturması açılmasına engel değildir.

(5) Eğitim Merkezi öğrencileri/kursiyerlerinden herhangi bir nedenle vefat edenlerin

dosyaları, Başkanlık onayı ile işlemden kaldırılır.

(6) Temel Kolluk Eğitiminin herhangi bir safhasında öğrenimine son verilenlerden mah-

keme kararıyla geri dönenlerden;

a) Azami eğitim süresi içinde eğitimlerini tamamlayabilecek olanlar eğitimlerine devam

ederler.

b) Azami eğitim süresi içinde eğitimlerini tamamlayamayacak olanlar ise müteakip eği-

tim-öğretim döneminin başından itibaren eğitime katılırlar.

Tazminat

MADDE 15 – (1) Akademiden ilişiği kesilen öğrenci/kursiyerlere ilişkin tazminat hü-

kümleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav ve Değerlendirme Esasları

Genel esaslar

MADDE 16 – (1) Eğitim Merkezi ile ilgili sınav ve değerlendirmeler, aşağıdaki ana

esaslar çerçevesinde yürütülür:

a) Öğrenciler, İntibak Eğitimi hariç Temel Kolluk Eğitiminde aldıkları eğitim ve ders-

lerden sınav veya değerlendirmeye tâbi tutulurlar. Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu tarafından

sınav veya değerlendirmeye alınmayacak hususlar ayrıca kararlaştırılır.

b) Öğrencilerin İntibak Eğitimi dönemi hariç Temel Kolluk Eğitiminde eğitim ve ders-

lerdeki başarıları, başarı harfleri ile değerlendirilir. İntibak Eğitimi döneminde not değerlen-

dirmesi yapılmaz.
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c) Doğrudan başarısız olan öğrenciler ile bütünleme, not yükseltme, ek not yükseltme,

tek ders sınavları sonucunda başarısız olan öğrencilerden, belirlenen azami eğitim süresini ta-

mamlayamayacaklarından, kıta kaynaklı olanlar kıtalarına gönderilir, dış kaynaktan temin edi-

lenlerin ise ilişiği kesilir.

ç) Eğitim Merkezinde yapılan sınav ve değerlendirmeler ile ilgili olarak bu Yönetme-

likte belirlenen genel usul ve esaslar dışında kalan hususlar, yürürlüğe konulacak yönergelerde

belirlenir.

d) Eğitim Merkezi Komutanlığı dışında Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik

Komutanlığına bağlı birimler, yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumları veya

kamu/özel kurum ve kuruluşlarında öğrenci ve kursiyerlere verilecek eğitim-öğretimde uygu-

lanacak esaslar bu Yönetmelik çerçevesinde Akademi tarafından yapılacak protokollerle be-

lirlenir.

e) Öğrencilerin; staj, uygulamalı eğitim ve benzeri mesleki uygulama faaliyetlerinin

değerlendirme esasları, Başkanlık tarafından çıkarılacak yönerge/uygulama emirleriyle belir-

lenir.

Taban notları, başarı harfleri ve not aralıkları

MADDE 17 – (1) Her eğitim-öğretim dönemi başında Senato tarafından her ders için

"geçme taban notu" ile başarı harflerine ait "not aralıkları" ve uygulanacak "kredi" değeri tespit

edilerek yayımlanır. Ancak dönem içerisinde Öğretim Başkanlığının teklifi ile geçme taban

notu Senato tarafından tekrar değerlendirilebilir. Yabancı uyruklu öğrenciler için bu değer ve

aralıklar farklı olarak belirlenebilir.

(2) Bir dersten başarılı olabilmek için gerekli asgarî geçme taban notu, yüz tam not

üzerinden kırktan aşağı saptanamaz.

(3) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarılarının tespitinde kullanılacak başarı harfleri ile bun-

ların dereceleri ve ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir:

Başarı Harfi Derece Ağırlık

AA Pekiyi 4.00

BA İyi-Pekiyi 3.50

BB İyi 3.00

CB Orta-İyi 2.50

CC Orta 2.00

DC Zayıf-Orta 1.50

DD Zayıf 1.00

F Geçmez 0.00

Kredi değerleri

MADDE 18 – (1) Bir dersin kredi değeri, Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS)

göre dersin başarıyla tamamlanabilmesi için teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma,

sınavlar, ödevler ve benzeri gibi öğrencinin tüm öğrenme faaliyetlerini kapsayan iş yükü de-

ğeridir ve “AKTS” olarak gösterilir. Bir “AKTS” kredisi yirmi beş saatlik iş yüküne karşılık

gelir. Kredi değerleri Senato tarafından onaylanır.
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(2) Eğitim Merkezinde uygulanan kredi sistemi Akademi bünyesindeki diğer akademik

birimlerle uyumludur.

(3) Eğitim merkezinde verilmekte olan derslerin kredi değerlerinin belirlenmesinde

aynı ya da benzer eğitimi veren ulusal ve uluslararası kurumlardaki standartlar dikkate alınır

ve derslerin kredi değerlerinde bu doğrultuda değişikliğe gidilebilir.

Sınav ve değerlendirme

MADDE 19 – (1) Eğitim Merkezinde bir eğitim dönemi içinde yapılacak sınavlar ile

bunların değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Akademik eğitim döneminde, her dersten, faaliyet takvimindeki zaman ve süreye

uygun olarak bir ara sınav yapılır. Birden fazla ara sınav yapılması durumunda, ara sınav not-

larının aritmetik ortalaması alınır. Akademik eğitim dönemi yarıyılının on hafta ve daha kısa

olması durumunda ara sınav uygulanmaz. Akademik eğitim dönemi yarıyılının on hafta üze-

rinde olması durumunda ara sınav yapılmaması, Eğitim Merkezi Yönetim Kurulunun teklifi

ve Senatonun onayı ile karara bağlanır.

b) Temel Eğitim Dönemi sonunda, faaliyet takviminde belirtilen derslerden bir dönem

sonu sınavı veya değerlendirmesi, akademik eğitim dönemi her yarıyılı sonunda bir yarıyıl

sonu sınavı yapılır.

c) Programda ayrı bir ders olarak yer alması hâlinde laboratuvar, atölye ve uygulama

derslerinin yarıyıl sonu başarı notları; akademik eğitim döneminde ara ve/veya yarıyıl sonu sı-

navları ile yarıyıl içinde yaptırılan deneylere ve uygulamalara verilen notların aritmetik orta-

laması, diğer eğitim dönemlerinde ise dönem sonu sınavı ile uygulama notunun aritmetik or-

talaması alınmasıyla elde edilir.

ç) Yapılan tüm değerlendirmeler yüz tam not üzerinden ölçülür. Kesirli notlar en yakın

tam nota dönüştürülür.

d) Programda yer verilmesi halinde ödev ve proje gibi uygulamalarla ilgili olarak dü-

zeltme verilen öğrencilere en geç ek not yükseltme sınavına kadar süre uzatma hakkı verilebilir.

Değerlendirmelere ilişkin diğer hususlar bu konuda yürürlüğe konulacak yönergede belirlenir.

e) Sınavlar, yazılı yoklamalar, ödev ve projeler eğitim programlarına dâhil edilir ve za-

manı, Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünce, Eğitim Merkezi Komutanlığı ile koordine

edilerek belirlenir. Belirlenen tarihler yıllık ders planlarında belirtilir.

f) Öğrencilere bir günde uygulanacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısı ikiyi geçe-

mez. Bu sınavlar biri öğleden önce, diğeri öğleden sonra olmak üzere yapılır. İhtiyaç halinde

ders bitiminde veya hafta sonu günlerinde sınav planlaması yapılabilir.

g) Yazılı sınavlarda çoktan seçmeli, listeleme tipi, duruma dayalı metin ve duruma da-

yalı mesele tipi ve benzeri sorular kullanılabilir. Sınavlarda bu soru türlerinden bir veya birka-

çına birden başvurulabilir. Sınavların hangi tür sorularla yapılacağı, sayısı ve her soruya veri-

lecek puan eğitim dönemi başında Senatonun onayı ile belirlenir.

ğ) Çoktan seçmeli sorularla yapılan sınavlarda puanlama yapılırken düzeltme formülü

kullanılmaz. Herhangi bir sebeple soru iptal edilmesi durumunda, puanlama kalan soru miktarı

üzerinden yapılır.
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h) Sınavlarda sınav gözetmeni tarafından kopya çektiği veya verdiği tespit edilenler ile

sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği veya verdiği öğretim elemanlarının tespiti

ile anlaşılanlar hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma sonunda kopya çektiğine veya

verdiğine teşebbüs ettiğine karar verilen öğrenciler o sınavdan sıfır almış sayılır ve haklarında

ayrıca disiplin mevzuatı hükümleri uygulanır. Kopya işlemi şüphesi ile sınavını tamamlaya-

mayan ancak yapılan soruşturma sonunda kopya fiillerine karışmadığı anlaşılan öğrencilere

bir sınav hakkı daha tanınır.

ı) Sınavlarda kopya eylemi dışında sınav talimatına aykırı hareket eden öğrenciler hak-

kında disiplin mevzuatı hükümleri uygulanır.

i) Özürsüz olarak sınavlara katılmayan veya ödev ve projeyi zamanında teslim etme-

yenlere o sınav, ödev ve projeden sıfır not verilir.

j) Ödev ve proje gibi faaliyetlerde kopya çektiği tespit edilen öğrencilere de o faaliyetten

sıfır not verilir ve bu gibi öğrenciler hakkında, disiplin yolu ile işlem yapılır.

k) Tam teşekküllü devlet hastanelerinin sağlık kurulu raporlarına istinaden, Beden Eği-

timi Dersindeki değerlendirme konularından bir kısmına katılamayan öğrencilerin, söz konusu

ders konularından ne şekilde sınav veya değerlendirmeye tabi tutulacaklarına ilişkin usul ve

esaslar Eğitim Merkezi Yönetim Kurulunca belirlenir.

l) Eğitim Merkezi Komutanı sınavların, ilgili yönetmelik, yönerge ve Senato kararları

esaslarına göre yapılmasından Başkana karşı sorumludur.

m) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen sınav uygulama, değerlendirme usul ve esasları; Jan-

darma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergede be-

lirtilir.

Temel Eğitim Dönemi başarı notu hesabı

MADDE 20 – (1) Temel Eğitim Dönemi başarı notlarının hesabı aşağıdaki esaslara

göre yapılır:

a) Dönem sonunda, öğrencilerin her bir dersten durumları, yüz tam puan üzerinden dö-

nem sonu sınav notu veya değerlendirme notu ile değerlendirilir. Temel Eğitim Döneminde

ders geçme veya sınıf geçme esası uygulanmaz.

b) Temel Eğitim Döneminde öğrencilerin almış oldukları derslerin kredileri doğrultu-

sunda ağırlıklı ortalamaları alınarak, sıralamaya esas dönem sonu değerlendirme notları tespit

edilir. Öğrencinin dönem sonu değerlendirme notu, başarı sıralamasına belirlenen oranda yan-

sıtılır.

Komando/İç Güvenlik Eğitimi ve diğer eğitim dönemlerinin başarı notu hesabı

MADDE 21 – (1) Komando/İç Güvenlik Eğitimi ve diğer eğitim dönemlerinin başarı

notu hesabı, Komando/İç Güvenlik Eğitimi veya diğer eğitimlerin yaptırıldığı birlik/kurumla,

bu Yönetmelik kapsamında hazırlanacak protokollerle belirlenir.

Akademik eğitim dönemi yarıyıl sonu ve yılsonu başarı notu hesabı

MADDE 22 – (1) Akademik eğitim döneminde yarıyıl sonu ve yılsonu başarı notlarının

hesabı aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Yarıyıl sonu başarı değerlendirmesi:

1) Öğrencilerin, yarıyıl sonunda her dersten ayrı ayrı başarı durumları yarıyıl sonu ba-

şarı notu ile değerlendirilir.
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2) Öğrencilerin herhangi bir dersten bir yarıyılda başarılı olabilmeleri için; yarıyıl sonu

başarı notunun, o ders için belirlenmiş olan taban notuna veya daha fazlasına ulaşmış olması

gerekir.

3) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu yüz tam puan üzerinden, ara sınav notunun

yüzde kırkı ile yarıyıl sonu sınav notunun yüzde altmışı alınarak hesaplanır.

4) Akademik eğitim döneminde ara sınav yapılmaması durumunda, yarıyıl sonu sınav

notu doğrudan yarıyıl sonu başarı notu olarak kabul edilir.

5) Ara sınavın birden fazla yapılması hâlinde, ara sınav notları ortalaması alınır. Kesirli

notlar en yakın tam nota dönüştürülür.

6) Yarıyıl sonu sınavları sonucunda, derslerden başarısız olan öğrenciler için bütünleme

ve tek ders sınavlarında alınan not yarıyıl sonu başarı notu olarak kabul edilir.

b) Akademik yılsonu başarı değerlendirmesi:

1) Öğrencilerin akademik yılsonunda başarılı sayılabilmeleri için; derslerin hiçbirinden

"F" başarı harfi almamış olmaları, akademik yılsonu kredi ortalamalarının en az 2.00 olması

ve bu Yönetmelikte belirtilen devamsızlık sınırını aşmamış olmaları gereklidir.

2) Akademik eğitim dönemi sonunda, akademik yılsonu kredi ortalaması, taban kredi

değeri 1.20’nin altında olan öğrenciler doğrudan başarısız olur.

3) Akademik eğitim dönemi sonunda doğrudan başarısız olmayan ve akademik yılso-

nunda başarılı olma şartlarını gerçekleştiremeyen öğrenciler durumlarına göre, bütünleme ve

not yükseltme sınavlarına katılmaya hak kazanırlar.

(2) Akademik eğitim dönemi yılsonu akademik başarı puanı ve kredi ortalaması; aka-

demik eğitim dönemi sonunda hesaplanan, öğrencinin okutulan derslerin hepsinden aldığı ders

başarı puanları toplamının, o derslere ait kredilerin toplamına bölünmesiyle elde edilen akade-

mik yılsonu kredi ortalamasıdır. Bunun hesaplanmasında varsa bütünleme, not yükseltme ve

ek not yükseltme sınavlarından alınan notlar da hesaplamaya dâhil edilir.

Bütünleme, not/ek not yükseltme, tek ders sınavları

MADDE 23 – (1) Akademik eğitim dönemi sonunda doğrudan başarısız olmayan ve

başarılı olma şartlarını gerçekleştiremeyen öğrenciler, bütünleme veya not yükseltme sınavla-

rına katılabilirler. Bütünleme ve not yükseltme sınavları, müştereken veya önce bütünleme,

sonra not yükseltme olmak üzere farklı dönemlerde yapılabilir. Akademik eğitim dönemi sı-

navları, Senato kararı ile tespit edilen takvime uygun olur.

a) Bütünleme sınavları: Akademik eğitim dönemi sonunda doğrudan başarısız olmayan

ve başarılı olma şartlarını gerçekleştiremeyen öğrenciler; "F" başarı harfi aldıkları derslerden

bütünleme sınavlarına girerler. Bütünleme sınavlarının zamanı, eğitim-öğretim süresinin biti-

minden asgari yedi gün sonrasında olacak şekilde, Senato kararı ile tespit edilen çalışma tak-

viminde gösterilir. İhtiyaç hâlinde Senato kararı ile bu süre kısaltılabilir. Akademik eğitim dö-

neminin bütünleme sınav tarihleri ise Öğretim Başkanlığı ile koordineli olarak Ölçme Değer-

lendirme Şube Müdürlüğünce belirlenir. Bütünleme sınavları sonunda;

1) Başarılı olma şartlarını yerine getirenler yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar.

2) İki veya daha fazla dersten yeterli notu alamayanlar başarısız sayılır.
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3) Bütünleme sınavına girilen derslerin hepsinden geçer not alan öğrencilerden, kredi

ortalaması 2.00’a ulaşamayanlar not yükseltme sınavlarına girerler.

4) Bir dersten başarısız olan öğrencilerden; 2.00 akademik kredi ortalamasına ulaşanlar,

tek ders sınavına katılmaya hak kazanırlar. 2.00 akademik kredi ortalamasına ulaşamayanlar

ise not yükseltme sınavlarına girer. Not yükseltme sınavları sonucunda 2.00 akademik kredi

ortalamasına ulaşamayan öğrenciler başarısız sayılır.

b) Not yükseltme sınavları:

1) Akademik eğitim dönemi sonunda veya bütünleme sınavları sonunda derslerin hiç-

birinden "F" başarı harfi olmayan ve akademik yılsonu kredi ortalaması 2.00’ın altında kalan

öğrenciler, kredi ortalamalarını yükseltmek amacıyla, her iki yarıyılda "DD" ve "DC" başarı

harfi aldıkları derslerden istedikleri kadarını seçerek, bunlardan not yükseltme sınavına gire-

bilirler. Öğrenciler hangi derslerden not yükseltme sınavına girmek istediklerini, yılsonu başarı

durumlarının ilânından sonra bir gün içinde bir dilekçe ile başvurarak belirtirler. Not yükseltme

sınavlarında, ilk notundan daha düşük not alan öğrencilerin bu notları dikkate alınmaz.

2) Hiçbir dersten "F" başarı harfi olmayan ve 2.00 akademik kredi ortalamasına ula-

şanlar başarılı sayılarak yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar. Ulaşamayanlara, kredili

derslerden ek not yükseltme sınavına girme hakkı tanınır.

3) Bir dersten başarısız olanlardan 2.00 akademik kredi ortalamasına ulaşanlar, tek ders

sınavına girmeye hak kazanırlar. Ulaşamayan öğrenciler başarısız sayılır.

c) Ek not yükseltme sınavları:

1) Bütünleme ve not yükseltme sınavları sonucunda hiçbir dersten "F" almayan, ancak

2.00 kredi ortalamasına ulaşamayan öğrenciler, bütünleme ve not yükseltme sınavları dâhil ol-

mak üzere, "DD" ve "DC" aldıkları dersler arasından seçecekleri en fazla üç dersten ek not

yükseltme sınavına girebilirler.

2) Öğrenciler, hangi derslerden ek not yükseltme sınavına girmek istediklerini, sonuç-

ların tebliğini müteakip bir gün içinde bir dilekçe ile başvurarak belirtirler.

ç) Tek ders sınavı: Bütünleme ve not yükseltme sınavları sonucunda derslerden birinden

"F" notu olan ve 2.00 kredi ortalamasını tutturan öğrenciler, "F" aldıkları kredili dersten tek

ders sınavına katılırlar.

d) Tek ders ve ek not yükseltme sınavları, bütünleme ve not yükseltme sınavlarının bi-

timinden sonra başlatılabilir. Tek ders ve ek not yükseltme sınavları sonunda sınıf geçme ko-

şullarını yerine getirenler başarılı sayılarak yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar, getire-

meyen öğrenciler başarısız sayılır.

e) Bütünleme, not yükseltme, ek not yükseltme ve tek ders sınavlarının birinden veya

birkaçından alınan kredilerin ortalaması, 2.00 kredi ortalamasını geçse bile, akademik yılsonu

başarı değerlendirmesine esas kredi tutarı 2.00’a tamamlanacak şekilde, bu konudaki yönergede

belirlenen esaslara göre işlem yapılır.

f) 2.00 kredi ortalamasının üzerinde kredi notu olan, ancak bütünlemeye kalan öğren-

cilerin bütünleme imtihanlarında aldıkları notların kredi toplamı, yarıyıl başarı notlarını etki-

lemez. Sadece, bütünlemeye kaldıkları derslerden sınıfı geçmek için gerekli asgarî not kadarı

kabul edilir.
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g) Notların hesaplanmasında, öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için kredilerinin belir-

lenmesinde kolaylık sağlamak maksadıyla; öğrencilerin sınavdan geçmesi veya başarılı sayı-

labilmesi için gereken asgarî kredi tutarları ve notları dikkate alınarak hesaplanacak yarıyıl

akademik yılsonu başarı notunun 2.00 ortalamayı aşması kabul edilebilir. 2.00 üzerinde kredi

ortalaması olup bütünleme sınavına kalanlar için de aynı yöntem uygulanır.

Engel sınavları

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte öngörülen sınavların engel sınavları, aşağıda be-

lirtilen esaslara göre yapılır:

a) Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından kabul edilecek; anne, baba veya kardeşlerin

ağır hastalığı veya vefatları ile söz konusu aile efradının doğrudan etkilendiği yangın, deprem,

kaza gibi beklenmeyen hâller ve diğer afetler nedeniyle verilen izin ile acil viziteye çıkma,

hastanede yatma, istirahat ve hava değişimi alma özürlerinden biri veya birkaçına sahip olan

veya Akademi Başkanlığınca yapılacak faaliyetler nedeniyle yukarıda belirtilen sınavlara ka-

tılmayan öğrencilere, katılmadığı sınav için engel sınavı hakkı verilir. Öngörülen özürler dı-

şında bir nedenle, herhangi bir sınava katılmayan öğrenciye, o sınavdan sıfır not verilir.

b) Sınavlara (a) bendi kapsamında giremeyen öğrencilerin engel sınavlarına ilişkin uy-

gulama esasları; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yürürlüğe ko-

nulacak yönergede belirtilir.

c) Öğrenciler;

1) Birinci yarıyıla ait ara ve yarıyıl sonu sınavlarının engel sınavlarına, en geç ikinci

yarıyıl sonu sınavının başladığı güne kadar,

2) İkinci yarıyıla ait ara sınavlarının engel sınavlarına, bütünleme sınavlarının başla-

yacağı güne kadar,

3) İkinci yarıyıl sonu, bütünleme, not yükseltme ve tek ders sınavlarının engel sınavla-

rına, devamsızlık sınırının aşılmaması koşuluyla mazeret bitimini müteakip,

girebilirler.

ç) (c) bendinde belirtilen tarihlere kadar sağlık nedenleri dışındaki nedenlerle engel sı-

navlarına katılmayan öğrenciler, o sınavdan sıfır almış sayılırlar.

d) Öğrencilerin bir dersten en az bir ara sınav notu almakla birlikte (a) bendinde belir-

tilen nedenlerle o dersin diğer ara sınavlarına giremediği ve engel sınavı yapma imkânının da

bulunmadığı hâllerde, bu öğrenciler mevcut ara sınav ve yarıyıl sonu sınav notları ile değer-

lendirilebilirler.

e) Temel Eğitim Döneminde geçerli mazeretleri nedeniyle dönem sonu sınavlarına ka-

tılamayan öğrencilerin sınavları birinci yarıyıl sonu sınavlarının başlayacağı güne kadar ta-

mamlanır.

Yeterlilik sınavı

MADDE 25 – (1) Temel Kolluk Eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, subay veya

astsubay olarak naspedilmeden önce yeterlilik sınavına tabi tutulur. Yeterlilik sınavı; sözlü, atış

ve spor sınav aşamalarından oluşur. Yeterlilik sınavının uygulama yöntemi ve konu kapsamları

Senato tarafından belirlenir ve öğrencilere tebliğ edilir.
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(2) Yıllık çalışma takviminde planlanan yeterlilik sınavının yerleri ve saatleri sınav ta-

rihinden en az bir hafta önce ilan edilir.

(3) Sınav, Temel Kolluk Eğitiminin tamamlanmasını müteakip en geç iki hafta içinde

yapılır.

(4) Sınav ile ilgili komisyonların kurulması, görevlendirme ve çalışma esasları Senato

tarafından belirlenir.

(5) Sınav komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dere-

ceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının

veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

Yeterlilik sınavının icrası

MADDE 26 – (1) Senatoda alınan kararlar doğrultusunda tespit edilen alanların her

biri için ayrı komisyonlar oluşturulur. Komisyonların sınavla ilgili usul ve esasları Senato ta-

rafından belirlenir.

(2) Sınav komisyonu tarafından yapılacak sözlü sınavda öğrenciler;

a) Mesleki bilgi ve uygulama düzeyi,

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

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

ç) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

hususları açısından yüz tam puan üzerinden değerlendirilirler.

(3) Sözlü sınavlarda, soru hazırlama komisyonu tarafından hazırlanarak bastırılan so-

rular arasından öğrencilere soru kartı çektirilerek cevaplamaları istenir. Sınav komisyonu ta-

rafından öğrenciye konu ile ilgili ilave sorular sorulabileceği gibi ilave uygulamalar da yaptı-

rılabilir.

(4) Sınav komisyonu üyeleri tarafından verilen puanlar ayrı ayrı puan değerlendirme

karar formuna işlenir. Komisyon üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik or-

talaması alınarak öğrencilerin sınav puanı tespit edilir.

(5) Yeterlilik sınavı başarı notu; sözlü sınav notunun %70’i, spor sınav notunun %15’i,

atış sınav notunun %15’i alınarak belirlenir. Öğrencinin sınavda başarılı olabilmesi için yüz

tam puan üzerinden en az altmış puan alması gerekir. Başarısız olan öğrencinin aldığı puan ve

gerekçesi puan değerlendirme karar formuna işlenir. Sınav sonuçları Merkezi Sınav Komis-

yonuna bildirilir ve sınav sonuçları Merkezi Sınav Komisyonu tarafından ilan edilir.

(6) Sınavda başarısız olan öğrenciler; subay veya astsubay naspedilmezler, akademik

program kapsamında sertifika ve öğrenim belgeleri verilir ve kıta kaynaklı olanlar kıtalarına

gönderilir, dış kaynaktan temin edilenlerin ise ilişiği kesilir.

(7) Değerlendirme karar formları Akademi Başkanlığınca ilgili mevzuat çerçevesinde

muhafaza edilir.

(8) Sınav komisyonu kararlarına itirazlar değerlendirilmeye alınmaz.

Mazereti sebebiyle yeterlilik sınavına katılamama

MADDE 27 – (1) Öğrenciler, mazeret nedeniyle sınava katılamamaları halinde, Baş-

kanlık tarafından belirlenecek tarihte oluşturulacak komisyon tarafından aynı usul ve esaslarla

sınava tabi tutulur, bu sınava da katılmayanlar başarısız sayılır.
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(2) Mazeretsiz olarak sınava katılmayanlar başarısız sayılırlar ve herhangi bir hak ta-

lebinde bulunamazlar.

Başarı derecesi, sıralama ve atama esasları

MADDE 28 – (1) Öğrencilerin mezuniyet başarı derecelerine ilişkin hususlar şunlardır:

a) Yeterlilik sınavında başarısız olan öğrencilerin mezuniyet başarı puanları hesaplan-

maz.

b) Yüzlük sistemden dörtlük sisteme veya dörtlük sistemden yüzlük sisteme not dönü-

şümlerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) yayımlamış olduğu eşdeğerlik tablosu

kullanılır.

c) Jandarma ve Sahil Güvenlik öğrencileri ayrı ayrı olmak üzere; dış kaynaktan ve kıta

kaynağından temin edilen öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerin mezuniyet başarı puan-

larına esas konular ve dönem ağırlıkları, eğitim programları doğrultusunda Senato tarafından

belirlenir.

(2) Kıta kaynaklı, dış kaynaktan temin edilen ve yabancı uyruklu öğrencilerin yılsonu

sıralamalarında mezuniyet başarı puanlarına göre;

a) Öncelikle yarıyıl sonu sınavlarından sonra doğrudan başarılı olanlar kendi aralarında

sıralanır ve listelenir.

b) Bütünleme, not yükseltme ve tek ders sınavlarına kalan adaylar, bu sınavlarda başarılı

olmaları durumunda kendi aralarında sıralanır ve doğrudan başarılı öğrenciler için oluşturulan

listenin altına eklenir.

c) Geçerli mazeretleri nedeniyle sınavlara katılamayan ya da okulla ilişikleri kesilmiş-

ken mahkeme kararı ile okula geri dönen öğrenciler için ise mezuniyet koşullarını tamamla-

malarını müteakip kendi aralarında sıralamaları yapılır ve katıldıkları tarih itibarıyla başarı sı-

ralaması listesinin sonuna eklenirler.

(3) Mezuniyet başarı puanları hesaplanırken çıkan sonuç virgülden sonra asgarî iki hane

yürütülür. Mezuniyet başarı puanları hesaplanırken, eşitlik hâlinde virgülden sonraki haneler

sonsuza kadar yürütülür eşitliğin yine bozulmaması durumunda sırasıyla;

a) Ahlak puanı yüksek olan,

b) Akademik başarı puanı yüksek olan,

c) Akademik eğitim dönemindeki derslerin, yüz üzerinden alınan yarıyıl sonu başarı

notlarının aritmetik ortalaması yüksek olan,

ç) Beden eğitimi ders notu ortalaması yüksek olan,

d) Yaşı küçük olan,

öğrenci/kursiyere öncelik tanınır.

(4) Öğrencilerin mezuniyet başarı puanının derecelendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

Başarı Puanı Başarı Derecesi

100 - 86 Pekiyi

85 - 65 İyi

64 - 40 Orta

(5) Temel Kolluk Eğitimi sonunda başarılı olarak subay ve astsubay naspedilenlerin

atamaları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca doğrudan atama
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şeklinde veya belirlenen kura listesinde belirtilen görev yerleri içinden kura ile yapılır. Kura

ile atama yapılması durumunda, kıta kaynaklı ve dış kaynaktan temin edilenler kendi aralarında

ayrı ayrı mezuniyet başarı puanlarına göre birinciden başlamak üzere mevcudun yüzde onuna

tekabül eden kısmı kuradan muaf tutulur. Hesaplama yapılırken kontenjan değeri virgülden

sonra beş ve daha yüksek değerler bir üste tamamlanır. Mevcudun on beşten az olması duru-

munda sadece birinciler kuradan muaf tutulur.

Sınav sonuçlarının yayımı ve sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 29 – (1) Ara sınav, dönem sonu/yarıyıl sonu sınavı gibi toplu sınavların so-

nuçları sınavı takip eden on beş gün içerisinde yayımlanır.

(2) Öğrenciler, sınav sonuçlarına karşı; sonuçların ilân tarihini takip eden üç gün içinde sı-

ralı amirlerine yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Sınav sonuçlarına itirazlar ve itirazların değer-

lendirilmesine ilişkin esaslar, Başkanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönergede belirtilir.

Sınav evrakının muhafazası

MADDE 30 – (1) Bir eğitim-öğretim yılında yapılan sınavlara ait birer nüsha orijinal

soru metni, cevap anahtarları, optik okuyucu cevap kartları, metin veya problem tipinde yapılan

sınavlara ait cevap kâğıtları, uygulamalı sınavlara ait tutanaklar gibi bilgi ve belgeler, son sınav

tarihinden itibaren bir yıl süre ile, dava konusu olmuş ise davanın kesin karara bağlanmasına

kadar saklanır ve bilâhare usulüne uygun olarak imha edilir.

Sertifika ve diploma verilmesi

MADDE 31 – (1) Akademik eğitimini başarı ile tamamlayan subay ve astsubay öğren-

cilerine takip ettikleri programa uygun Senato tarafından belirlenen sertifika/sertifikalar verilir.

Mezuniyet başarı puanı sertifikada belirtilir. Sertifika tarihi, not/ek not yükseltme sınavlarının

tamamlanma tarihidir. Not/ek not yükseltme sınavlarının tamamlanmasından sonra mazeretleri

biterek katılan öğrencilerin sertifika tarihi sınavlarının tamamlandığı tarihtir.

(2) Akademik eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrencilere sertifika ile birlikte alınan

ders ve kredileri gösteren Türkçe ve İngilizce öğrenim belgesi (transkript) verilir. Öğrenim bel-

gesini kaybeden personele, yazılı talebi doğrultusunda yenisi düzenlenir.

(3) Eğitim Merkezi Komutanlığından çıkan veya çıkarılan öğrenciye eğitim döneminde

alınan ders ve kredileri gösteren öğrenim belgesi düzenlenir ve ilişiğinin kesilme nedeni yazı-

larak verilir. Bir suret öğrenim belgesi de dosyasında saklanır.

(4) Akademik eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere aynı zamanda Adli Kolluk

Sertifikası verilir.

(5) Temel Kolluk Eğitimi sonunda yapılan yeterlilik sınavında başarılı olan; subay öğ-

rencilerine Subay Diploması, astsubay öğrencilerine ise Astsubay Diploması verilir ve bu kişiler

subay/astsubay naspedilirler. Diploma tarihi, yeterlilik sınavının tamamlanma tarihidir.

(6) Diplomalar, Eğitim Merkezi Komutanlığınca bir adet olarak tanzim edilir. Diplo-

masını kaybeden personele, yazılı talebi doğrultusunda Öğrenim Durum Belgesi verilir.

(7) Temel Kolluk Eğitimi sürecinde diğer birlik/kurum ve kuruluşlar tarafından verilen

eğitimlere ait sertifikalar yapılacak protokolle belirlenir.

(8) Diploma ve sertifikaların şekli ve imza yetkileri ilgili yönergede belirtilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet sınıfı ve branşlara ayrılma

MADDE 32 – (1) Öğrencilerin hizmet sınıfı ve branşlara ayrılmaları;

a) Meslek başlangıcında Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı

tarafından temin edilmeleri durumunda Temel Kolluk Eğitiminin başında,

b) Diğer durumlarda ise Akademik Eğitim Döneminin içinde,

yapılır.

(2) Hizmet sınıfı ve branşlara ayırmaya ilişkin hususlar Jandarma Genel Komutanlığı

ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli olarak hazırlanacak yönergelerde belirlenir.

Öğrenci harçlıkları ve aylıkları

MADDE 33 – (1) Muvazzaf subay ve astsubay adayı öğrencilere, Milli Savunma Ba-

kanlığına bağlı okullarda bulunan askeri öğrencilere ödenen miktarda harçlık ödenir.

(2) Sözleşmeli subay ve astsubay adayı öğrencilere, 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı

Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Ka-

nun hükümleri çerçevesinde ön sözleşme aylığı ödenir.

Ödül ve disiplin

MADDE 34 – (1) Disiplin esasları, disiplinsizlik sebebi ile Eğitim Merkezinden çıka-

rılmaya ilişkin işlemler, moral, özlük hakları ve mezuniyet başarı puanlarının hesaplanmasında

dikkate alınacak ahlak notu ile ilgili hususlar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğrenci

Ödül ve Disiplin Yönetmeliği esaslarına göre gerçekleştirilir.

Danışman

MADDE 35 – (1) Öğrenci/Kursiyerlere, eğitim-öğretim konularında karşılaştıkları güç-

lüklerin çözümüne yardımcı olmak üzere eğitim-öğretim yılı başında, öğretim elemanları ara-

sından danışmanlar görevlendirilebilir.

Öğretim elemanlarının izinleri

MADDE 36 – (1) Öğretim elemanlarının yıllık izinleri öncelikle çalışma takviminde

belirlenen tatillerde planlanır.

(2) Öğretim elemanlarına ihtiyaçları doğrultusunda ders ve görevlendirme planlanma-

yan zamanlarda sıralı amirlerince idari izin verilir.

(3) Ancak, sıralı amirler öğretim elemanlarına eğitim-öğretim faaliyetiyle ilgili ihtiyaç

duyulduğunda resmî tatil günlerinde çağırarak görev verebilirler.

Sosyal faaliyetler

MADDE 37 – (1) Öğrenci/Kursiyerlerin bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla ders

dışı zamanlarda Eğitim Merkezinin konuşlu olduğu il sınırları içerisinde Eğitim Merkezi Ko-

mutanının onayı ile il sınırları dışında ise Senatonun kararı ile kültür ve gezi faaliyetleri dü-

zenlenebilir.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE

VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hayvan
ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmeliğe aşa-
ğıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Olağanüstü durum
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen

Covid-19 salgını nedeniyle, bu Yönetmeliğin orijinal veteriner giriş belgesinin sevkiyata eşlik
etmesi hususlarını düzenleyen hükümleri ve Belge Kontrolleri başlıklı EK-3'ün 2 nci maddesi
gereğince aranan orijinal sertifika ya da belge yerine, ihracatçı ülkedeki kısıtlamalar nedeni ile
mümkün olmaması halinde, üç ay içerisinde resmi otorite tarafından orijinal sertifika ya da
belgenin renkli olarak taranmış nüshasının elektronik ortamda gönderilmesi halinde kontrole
ilişkin diğer işlemler tesis edilir. Bu süre gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——
Orman Genel Müdürlüğünden:

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ 
FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 13/6/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman
Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğe aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

“Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle borç erteleme
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yönetmelik hükümlerine göre kredilendirilen fert ve koope-

ratiflerin, 1/4/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kredi tak-
sitleri, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenir. Bu süreleri bitiminden itibaren 3 aya
kadar uzatmaya Tarım ve Orman Bakanı yetkilidir. Bu alacaklar için erteleme süresince her-
hangi bir faiz tahakkuk ettirilmez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/4/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/12/2011 28145

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/6/2012 28322

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 4/11/2013 28811
2- 22/7/2017 29987
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TEBLİĞLER

Millî Savunma Bakanlığından:
5201 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KONTROLE TÂBİ TUTULACAK HARP

ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE BUNLARA AİT
YEDEK PARÇALAR, ASKERÎ PATLAYICI MADDELER, BUNLARA

AİT TEKNOLOJİLERE İLİŞKİN LİSTE 
(2020 YILI KONTROLE TABİ MALZEME LİSTESİ)

MADDE 1– (1) Aşağıda belirtilen "Kontrole Tabi Liste" kapsamında yer alan kalem-
lerin üretilmesi, ihracat ve ithalâtına ilişkin izin işlemleri ile Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi
Ek Listesi (www.mtcr.info/english/annex.html) ve Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi
(www.wassenaar.org/controllist/index.html) ile Kontrole Tabi Listede yer alan kalemlerin ih-
racat ve ithalâtına ilişkin izin işlemleri, Millî Savunma Bakanlığı sorumluluğunda ve bilgisi
dâhilinde yapılacaktır.

a) Namlulu silâhlar:
1) Her çap ve model ateşli yivli setli tabancalar, makineli tabancalar ve bunların ana

parçaları (susturucu, gövde/çerçeve, sürgü/kapak takımı/üst gövde, namlu, toplu tabancalar
için top/hazne/silindir, mekanizma ana parçaları ile komplesi ve tetik tertibatı) ile balistik önemi
haiz parçaları (ateşleme iğnesi, mekanizma dip tablası, tırnak, çıkarıcı, namlu).

2) Her çap ve model tek veya otomatik atışlı yivli setli tüfekler, keskin nişancı tüfekleri,
yivli setli av tüfekleri ve bunların ana parçaları (susturucu, gövde/çerçeve, kapak takımı/üst
gövde, namlu, mekanizma ana parçaları ile komplesi, şarjör komplesi (yivli setli av tüfekleri
şarjörü hariç) ve tetik tertibatı) ile balistik önemi haiz parçaları (ateşleme iğnesi, mekanizma
dip tablası, tırnak, çıkarıcı, namlu).

Not: Yivsiz av tüfekleri ve parçaları, nişancılık eğitiminde kullanılan tüfekler ve par-
çaları, spor amaçlı kullanılan tüfekler ve parçaları ile basınçlı hava veya CO2 ile tesirsiz mermi
atmak üzere özel olarak tasarlanmış tüfekler veya tabancalar, bu listenin 1 inci maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri kapsamında değildir.

3) Bombaatarlar (Roket Fırlatıcılar, Alev Atıcılar, El Bombası Atıcılar, Torpil Tüpleri
Gaz, Duman, Sis, Ses ve Işık Fişeği Atıcılar) ve bunların ana parçaları (namlu, tetik tertibatı,
gövde, nişangâh/optik nişangâh).

4) Yivli ve yivsiz her çap ve model havanlar ve bunların namlu ve nişangâhları.
5) Her çap ve model hafif ve ağır toplar, obüsler ve bunların ana parçaları (namlu, kama,

kama payı) ile bu silahlarda kullanılan namlucuk aparatı.
b) Taktik araçlar:
1) Tanklar, tırtıllı (paletli) ve tekerlekli zırhlı muharebe araçları, zırhlı personel taşıyı-

cılar ile üzerinde askerî ekipman (silah, komuta kontrol düzeneği, termal kameralar, elektronik
harp ve elektronik karşı tedbir sistemleri) bulunan her türlü zırhlı personel taşıyıcılar, zırhlı si-
lah/mühimmat taşıyıcı araçlar.

2) Bu araçlara takılan her türlü silahlar, kama kompleleri, zırh, otomatik/yarı otomatik
doldurucu, kule, namlular ve bu silah sistemlerine ait atış kontrol sistemleri.

3) Üzerinde askerî ekipman (silah, komuta kontrol düzeneği, elektronik harp ve elek-
tronik karşı tedbir sistemleri) bulunan askerî amaçlı her türlü tekerlekli taktik araçlar.

4) Askerî amaçlı; tank çekiciler, tank taşıyıcılar, kurtarıcı araçlar ile üzerinde askerî
ekipman (silah, komuta kontrol düzeneği, termal kameralar, elektronik harp ve elektronik karşı
tedbir sistemleri) bulunan zırhlı paletli ve tekerlekli istihkam iş makineleri.

5) Mayın temizleme ve serpme sistemlerine ait araçlar, mayınlı sahalarda geçit açma
sistemleri.

6) Her türlü silah platformları ve platform araçları.
7) Askerî amaçlı insansız kara araçları.
8) Askerî amaçlı her türlü köprücü araçları.
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c) Askerî patlayıcılar ve piroteknik malzeme:
1) Yukarıda belirtilen namlulu silahlarda kullanılan her türlü mühimmat ve bunlara ait

ana parçalar ile sevk maddesi (Kara barut hariç olmak üzere Topçu Mühimmat Sevk Barutları,
Hafif Silah Mühimmatı Sevk Barutları, Özel Amaçlı Sevk Barutları) ve patlayıcılar.

2) Harp silahlarına ait olan her türlü tapa yerleştirme cihazları ve bunlar için özel olarak
tasarlanmış parçalar (Emniyet ve ateşleme durumuna getirme cihazları, tapalar, sensörler ve
başlatıcı cihazlar, patlayıcılar için yanıcı muhafazalar).

3) Tahrip amaçlı kullanılan her türlü askerî patlayıcı malzemeler (Wassenaar Düzenle-
mesi Mühimmat Listesi ML8.a maddesi kapsamındaki patlayıcılar, bomba, el bombası, sis
bombası, mayın ve tahrip kalıbı gibi) ile bunlara ait ana parçalar (kapsül, ecza, yemleme, buster,
detanatör ve ana şarj olarak kullanılan her türlü patlayıcı madde).

4) Yakıcı, yanıcı ve eritici her türlü askerî piroteknik malzeme (ışık, ses, gaz, duman
oluşturan piroteknik malzemeler, askerî maksatlı işaret fişekleri, askerî maksatlı sis işaretleri/
fişekleri, fitiller, infilak fitilleri veya infilak kapsülleri; ateşleyici maddeler elektrikli infilak
ettirici maddeler).

5) Roket ve füze yakıtları ve bu yakıtlara katılan malzemeler (Wassenaar Düzenlemesi
Mühimmat Listesi ML8 maddesi kapsamında bulunan Enerjitik Malzemeler) ile sevk fişekleri.

ç) Roketatar, roket, füzeler ve torpidolar:
1) Her çap ve menzildeki roketler, füzeler ve torpidolar ile bu sistemlere ait ana parçalar

(Roket motoru, harp başlığı, güdüm sistemi, arayıcı başlık, kuyruk komplesi/yönlendiricili ka-
natlar dâhil olmak üzere kontrol sistemi, gövde, tapa ve ateşleyiciler, algılayıcılar).

2) Her çap ve menzildeki roketler, füzeler ve torpidoların fırlatılmasında kullanılan sis-
temler ve bunların ana parçaları (Fırlatma platformu, namlu, lançer, atış kontrol sistemi, 3000
PSI ve üzeri pnömatik basınç sağlayıcı komponentler).

d) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer harp maddelerine/silahlarına karşı
savunma sistemleri:

1) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) harp maddeleri kullanılarak
oluşturulabilecek her türlü tahrip maddesi, silah, mühimmat ve bu silahların yerleştirilmesi ve
taşınması, fırlatılması amacıyla kullanılan sistemler.

2) Askerî amaçla kullanılan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelere karşı
koruyucu elbise, koruyucu iç giyimi, koruyucu bot kılıfı, koruyucu eldiven ve sistemler, maske
ve süzgeçler, bunlara ait filtreler, KBRN sistemlerinde kullanılan KBRN koruyucu filtreler ile
koruyucu melbusatlar, her türlü KBRN tespit, teşhis ile savunma sistem ve cihazları ile Was-
senaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi ML7 maddesi kapsamındaki malzemeler.

e) Askerî hava araçları ve sistemleri:
1) Askerî amaçlı her çeşit hava araçları (sabit ve/veya döner kanatlı insanlı ve/veya in-

sansız hava araçları, dronlar, balonlar), bu hava araçlarında kullanılabilen her türlü harp sis-
temleri ve bunlar için özel olarak tasarlanmış parçalar (fırlatma sistemleri, fırlatma ve kurtarma
araçları ve yer destek teçhizatı ile komuta veya kontrol için tasarlanmış teçhizatlar).

2) Askerî hava araçlarında kullanılan yatay ve dikey stablize, komple kuyruk, kanatçık,
flap, spar, komple kanat, longeron, bulkhead, gövde.

3) Askerî hava araçlarının gösterge-telsiz-radar sistemleri (seyrüsefer alet ve cihazları,
radar cihazları ve uzaktan kumanda etmeye mahsus olanlar da dâhil olmak üzere tüm telsiz ci-
hazları), bu vasıtalarda kullanılan hedefe yönelme ve hedef takip cihazları.

4) Askerî hava araçlarının motorları (turbofan, turbojet, turboprop, turboshaft, pistonlu)
ve bu motorlarda kullanılan yanma odası, türbin, türbin palesi, türbin diski, türbin nozul.

5) Askerî amaçlı hava araçlarının iniş takımı dikmesi, pervane, pervane göbeği (spindle,
hub), rotor (rotor göbeği, ana transmisyon ve rotor palleri).
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6) Karşı Tedbir Mühimmatları ve bunların fırlatma sistemleri (dispenser) dâhil olmak
üzere askerî hava araçlarına takılan her türlü silah sistemi, donanımı ve mühimmatı.

7) İnsansız hava araçlarını fırlatma cihazı ve tertibatları.
8) Bu listenin birinci maddesinin (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan hava

araçlarında askerî amaçlı kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış mekanik, elektromekanik,
elektronik, optik ve optronik cihazlar.

f) Su üstü ve su altı savaş gemileri:
1) Su üstünde ve altında kullanılan her tür ve sınıftaki savaş gemileri ve platformlar

(askerî maksatlı şişirilebilir sallar dâhil).
2) Bu listenin birinci maddesinin (f) bendinin (1) ve (4) numaralı alt bentlerinde yer

alan deniz platformlarında kullanılan silah, atış kontrol ve komuta kontrol sistemleri ile akustik
aldatıcı ve akustik karıştırıcılar.

3) Bu listenin birinci maddesinin (f) bendinin (1) ve (4) numaralı alt bentlerinde yer
alan deniz platformlarında askerî amaçlı kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış mekanik,
elektromekanik, elektronik, optik ve optronik cihazlar, akustik sensörler ile zırh malzemesi.

4) Askerî kullanım için üzerinde silah ve/veya silah kaidesi ve/veya askeri elektronik
sistemler yerleştirilebilecek şekilde özel olarak tasarlanmış veya uyarlanmış her türlü bot.

5) Askerî amaçlı insanlı ve/veya insansız su üstü ve su altı deniz araçları.
g) Askerî komuta kontrol, muhabere ve bilgi sistemleri:
1) Elektronik Harp (EH), Elektronik Taarruz (ET), Elektronik Destek (ED), Elektronik

Koruma (EK), sistem ve teçhizatı ile bu sistemlerin test ve değerlendirmesini yapan, etkinliğini
artıran/azaltan taktik ve teknik geliştirmeye yönelik simülatör ve simülasyon sistemleri, dron-
savarlar ile Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi ML11.a maddesinde yer alan askeri
kullanım için özel olarak tasarlanmış elektronik donanımlar.

2) Askerî amaçlı ve/veya emniyetli (kriptolu) telli ve telsiz muhabere sistem, cihazları
ile içerisinde yazılım bulunduran koruma ve yönetim devresini haiz bataryaları (Bu cihazlara
ait kulaklık, mikrofon takımları, aksesuarlar ve piller hariç).

3) Askerî amaçlı veya ulusal güvenlik amaçlı kullanılan kripto ve ses emniyet cihazları.
4) Lazer, akustik ve mikrodalga kaynaklı, her türlü silah ve askerî haberleşme sistemleri.
5) Askerî amaçlı kullanılan NATO ve ACE tipi şelterler.
6) Askerî keşif gözetleme, bunların kayıt cihazları, radar ve ekipmanları ile dost ve düş-

man tanıma ve tanıtma sistemleri.
7) Her türlü askerî ve ulusal güvenlik amaçlı yazılımlar.
8) Her türlü askerî amaçlı eğitim simülatörleri ve simülasyonları.
ğ) Askerî amaçlı uzay sistemleri:
1) Askerî amaçlı olan uzay araçları (uydular dâhil), uydu sistemleri, hareketli/taşınabi-

lir/sabit uydu yeryüzü terminalleri ile bu sistemlere ait her türlü uzay ve yer teçhizatı (Askerî
maksatlı olan uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge altı araçları, Uzay Gözlem Sistemleri,
Roket-fırlatma rampaları ve kuleleri, alıcı cihazı bulunan verici cihazlar, uydu radyolink alıcı
ve verici antenleri).

2) Askerî amaçlı uydularda keşif, gözetleme, karıştırma, haberleşme sevk ve güdüm
amacıyla kullanılabilecek donanımları ve silah sistemleri.

h) Askerî keşif, gözetleme ve tespit sensörleri, coğrafi konum belirleme ve seyrü-
sefer sistemleri:

1) Askerî amaçlı kullanılabilecek INS (Ataletsel Seyrüsefer Sistemleri) ile emniyetli
(kriptolu) Küresel Konumlama Sistemleri (GPS, GNSS, GLONAS vb.) cihazları ile diğer ko-
ordinat belirleme yer ve yön tespit cihazları.
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2) Askerî amaçlı Termal IR (Kızılötesi) ve lazer özellikli nişan tevcih, atış kontrol ve
gözetleme alet ve cihazları (Askerî maksatlı teleskopik dürbün, teleskop, periskop, dürbün, as-
kerî maksatlı termal kameralar).

3) Askerî amaçla kullanılan patlayıcı madde tespit sistemleri ve mayın dedektörleri.
4) Askerî amaçlı lazer işaretleme cihazları, lazer noktalayıcılar, lazer algılama ikaz sis-

temleri ve lazer hedef tespit sistemleri.
5) Askerî amaçlı gece görüş cihazları ile gece görüş dürbün ve cihazlarında kullanılan

askerî amaçlı görüntü yoğunlaştırıcı tüpler, dedektörler ve dedektörlerin okuma devreleri.
6) Özel olarak askeri kullanım için tasarlanmış görüntü işleme ve kayıt teçhizatları, kı-

zılötesi veya termal görüntüleme teçhizatları, görüntüleme radarı sensör teçhizatı ve bu teçhi-
zatlar için karşı tedbir sistemleri.

7) Askeri kullanım amacıyla özel olarak tasarlanmış atış kontrol ve bununla bağlantılı
erken uyarı ve ikaz sistemleri ile bunlarla bağlantılı sistemler (Hedef tespiti, tanımlaması, me-
safe ölçücü, gözetleme ve takip sistemleri, tespit, veri toplama, tanıma veya teşhis etme gereç-
leri ve sensör entegre edilmiş gereçler).

ı) Diğer askerî malzeme ve cihazlar:
1) Gece görüş dürbünü ve termal kamera ile görünmeyen (görülemeyen) kumaş/ağ,

elektromanyetik frekans ve radyasyondan koruma kumaşları, anti-radyasyon kumaş, iletken
kumaşlar.

2) Askerî amaçlı olarak kullanılan görünmezlik teknolojileri (Radar Soğurucu Malze-
meler, Radar Soğurucu Yapılar, Radar Kesit Alanı Tahmin Yazılım Kodları, Infrared/Gözle Gö-
rülür/Akustik/Manyetik İz Azaltıcı Malzeme ve Teknikler ile her türlü İz Tahmini Yazılım Kod-
ları).

3) Askeri sistemler ve personel için balistik koruma sağlamak üzere özel olarak tasar-
lanmış metalik veya metalik olmayan yapılar (NIJ veya benzer milli standartlar kapsamında
seviye III ve üzeri balistik koruma sağlayan yapılar).

4) Askeri standart veya benzer milli standartlara uygun olarak balistik koruma sağlamak
üzere üretilmiş miğfer ve miğfer için özel olarak tasarlanmış miğfer kapakları ve iç başlıklar.

5) Yukarıda belirtilen namlulu silahlarda kullanılan her türlü mühimmat ve mühimmat
ana parçaların üretimi amacıyla özel olarak tasarlanmış kovan üretim tezgâhı, mermi üretim
tezgâhı, kapsül imla tezgâhı ile fişek dolum/imla tezgâhları ve benzeri.

6) Yivli-setli silahların namlularına yiv-set açmak için özel olarak tasarlanmış tezgâhlar.
i) Açıklamalar:
1) Yukarıda belirtilen sistemlerde yer alan sivil amaçlı kullanıma uygun yazılımlar ve

genel imalât malzemeleri (civata, somun, vida, conta, o-ring, boya, bağlama amaçlı kullanılan
bracket/fitting ve benzeri), ticari maksatlı tedarik edilebilen bilgisayar donanımları ile yukarıda
belirtilen sistemlerde tanımlanan ana parçaların yarı mamul malzemeleri (kullanımı için ilave
işlem gerektiren, mevcut haliyle ana ürün üzerinde hiçbir şekilde kullanılması mümkün olma-
yan/fonksiyon göstermeyen) Kontrole Tâbi Liste kapsamında değildir.

2) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer harp maddeleri/silahlarının ithalatı, ihra-
catı ve üretimi Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler gereği yasaklanmıştır.

3) Hem askerî hem de sivil amaçlı kullanılan malzemeler “Çift Kullanımlı Malzeme”
olarak adlandırılır. Kuruluşun beyanına esas olarak Çift Kullanımlı Malzemelerle ilgili sivil
kullanıma yönelik ihracat işlemleri “Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin İhracatına İlişkin
Tebliğ” çerçevesinde, Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilerin ithalatına yönelik işlemler
“İthalat Tebliği” çerçevesinde Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda yürütülür.

4) Firmalar tarafından ihracatı/ithalatı yapılacak malzemenin askerî veya sivil amaçlı
olup olmadığı Gümrük Beyannamesine yazılır.

MADDE 2 – (1) Bu Liste yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Liste hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI 

VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER 

HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/12)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2020/12)

MADDE 1 – 19/2/2012 tarihli ve 28209 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal

Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Bel-

geler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Olağanüstü durum

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen

Covid-19 salgını nedeniyle, bu Tebliğin 7 nci maddesi gereğince ithalatçı veya sevkiyattan

sorumlu kişinin sunması gereken belgelerden orijinal veteriner sağlık sertifikasını, ihracatçı

ülkedeki kısıtlamalar nedeni ile sunamaması halinde; üç ay içerisinde resmi otorite tarafından

orijinal veteriner sağlık sertifikasının renkli olarak taranmış nüshasının elektronik ortamda

gönderilmesi durumunda kontrole ilişkin diğer işlemler tesis edilir. Bu süre gerektiğinde

Bakanlıkça uzatılabilir."

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

ÇELTİK İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 3/4/2020 tarihli ve 31088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çeltik

İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkra-

sında yer alan “31/5/2020” ibaresi “30/6/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/2/2012 28209

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/7/2019 30825 (Mükerrer)

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/4/2020 31088
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İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BANTLI KONVEYÖR ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Bantlı Konveyör alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2020/222843 

1-İdarenin  

a) Adresi : Beşyüzevler Mah. Şeker Fabrikası Cad. No.164 

Ereğli/KONYA 

b) Telefon ve faks numarası :0 332 734 59 30-36, 0 332 734 59 38 

c) Elektronik posta adresi  : - 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi (varsa) 

: - 

2-İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik Şartnamede belirtilen muhtelif cins ve 

miktarlarda malzeme alımı  

b) Teslim yeri : Ereğli Şeker Fabrikası Şeker Ambarı 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 60 (altmış) 

işgünü içinde tek partide teslim edilecektir. 

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 12/05/2020 – 14:00 

4. İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5. İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV 

dahil 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

11. Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi değildir.  

 3282/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Konyaaltı Belediye Başkanlığından:  
1- İhale Konusu İşin Niteliği Yeri Ve Miktarı 
Konyaaltı Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Arapsuyu 

Mahhallesinde bulunan 20256 ada 2 parsel sayılı 4.441,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı, 1/1000 
ölçekli uygulama imar planında konut alanında kalan üzerinde 5 adet gecekondu ve tapu kaydında 
3 ayrı haciz şerhi bulunan taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre 
Kapalı Teklif Usulü ile Belediye Encümeni tarafından ihale edilerek satılacaktır. 

Taşınmazın üzerinde yapı işgali bulunmaktadır. 
İşgalcinin tahliyesi ile ilgili tüm sorumluluk alıcıya aittir. Belediye işgalin kaldırılması 

hususunda herhangi bir sorumluluk almayacaktır. 
2- İşin Tahmin Edilen Bedeli 17.319.900,00 TLgeçici teminat ise 519.597,00 TL’dir.        
3- İhale Yeri, Tarihi Saati ve Usulü 
İhale Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda (Salon-1) 

13.05.2020 Çarşamba günü saat 14:00’de yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır. 

4- İsteklilerden Aranılan Belgeler 
İhale sadece yerli isteklilere açık olup, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda 

sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: 
a. Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut), 
b. Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu, 
c. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti, 
d. Gerçek kişiler için ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi, 
e. Gerçek kişiler için imza beyannamesi (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, 

isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekilin imza 
beyannamesi, 

f. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış 
olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve 
teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri 

g. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile ortağın gerçek 
veya tüzel kişi olması halinde yukarıda sayılan belgeler, 

h. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. 
5- Tekliflerin Verilmesi 
Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 13.05.2020 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar 

sıra numaralı alındılar karşılığında Konyaaltı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne (Konyaaltı 
Belediyesi Hizmet Binası-Antalya) verilecektir. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon 
başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır. 

Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar komisyon başkanlığına 
ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış saati 
bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 
alınamaz. 

Taşınmaz üzerinde Antalya 9.İcra Dairesi ve Antalya Genel İcra Dairesi’nin İcrai Haczi 
vardır. Alıcı tarafından ödeme yapılmasına müteakip bu ve benzeri şerhler kaldırılarak Tapu devri 
yapılacaktır. Taşınmazın mevcut durumu yukarıda belirtilmiş, diğer hususlar ihale 
şartnamesindedir. İhaleye katılacakların ihale günü olumsuzluk yaşamaması adına en az bir gün 
önceden evraklarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne kontrol ettirmeleri ve ihale şartnamesini 
incelemeleri gerekmektedir. 

6- Şartname Ve Eklerinin Nereden Ve Hangi Şartlarla Alınacağı 
İhale dokümanı Konyaaltı Belediyesi, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde mesai saatleri 

içinde görülebilir, 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir. 
İLAN OLUNUR. 3232/1-1 
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REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST  
Republic of Turkey 

İLBANK 
 

Local Authorities Development Project(LDP) 
 

Consultancy Services  
for 

Design Review and Supply & Installation Supervision Services of Solar Power Plant 
Projects for Local Authorities (IB-ICBC-C1) 
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 3275/1-1 

—— • —— 
İPTAL İLANI 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
02.04.2020 tarih ve 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan aşağıdaki ilanımız iptal 

edilmiştir. 
İhale Kayıt No   : 2020/180020 
1- İdarenin: 
a) Adresi    : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0312 309 05 15/71579 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi  : siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2- İhale konusu malın adı ve miktarı : 30 Kalem Yedek Malzeme Temini 
3- Teşekkülümüzce ihtiyaç duyulan ve 2020/180020 ihale kayıt numarası ile 07/05/2020 

tarihinde teklifleri alınacağı ilan edilen 30 kalem yedek malzeme temini ilişkin ihale, Covid-19 
salgını ile mücadele kapsamında Büyük Şehirlere giriş-çıkışların yasaklanması nedeniyle daha 
sonra tekrar E-İhale yapılmak üzere idari şartnamenin 15.maddesine istinaden iptal edilmiştir. 

 3303/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Adana İli Çukurova Belediye Başkanlığından: 

1 - İHALE KONUSU: Mülkiyeti Çukurova Belediye Başkanlığına ait olan, Huzurevleri 

Mahallesi 5071 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerine kat karşılığı kız ve erkek öğrencilerin 

kullanımı için öğrenci evi inşa edilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine 

göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen 

muhammen bedelin arttırımı suretiyle ihale edilecektir. 

2 - İHALE KONUSU İŞİN YAPILACAĞI TAŞINMAZ: 

 

İLİ İLÇESİ BÖLGE ADA PARSEL

TOPLAM 

ARSA ALANI 

(m2) 

TOPLAM 

İNŞAAT 

ALANI (m2) 

ADANA ÇUKUROVA 
HUZUREVLERİ 

MAHALLESİ 
5071 1 5065 6000 

 

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale, 13 Mayıs 

2020 tarih Çarşamba günü, saat 16:00’de “Belediyeevleri Mah. Türkmenbaşı Bulvarı üzeri No: 62 

Çukurova/Adana” adresindeki, Çukurova Belediye Başkanlığı Binası, Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

4 - ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi Belediyeevleri Mah. 

Türkmenbaşı Bulvarı üzeri No: 62 Çukurova/Adana adresindeki Çukurova Belediye Başkanlığı 

hizmet binasındaki, Fen İşleri Müdürlüğü’nden 1.000,00 (bin) TL. bedel ödenerek alınabilecektir. 

(İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.) 

5 - İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI: Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi, 5071 

ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerine kat karşılığı kız ve erkek blokları ayrı olmak üzere öğrenci evi 

inşa edilecektir. Paylaşım, bağımsız bölüm net alanları toplamı baz alınarak, toplam inşaat 

alanının yaklaşık %49’sına denk gelen işbu şartnamenin eki olan mahal listesinde Belediye 

sütununda işaretli bağımsız bölümleri idareye bırakmak suretiyle yapılacaktır. İhale bunun 

üzerine verilecek nakit Türk Lirasını en çok teklif eden istekli üzerinde bırakılacaktır. Belediyeye 

bırakılacak bağımsız bölümler üzerine teklif edilecek nakitin muhammen bedeli 10.000,00 TL’dir. 

İhale sonucu ortaya çıkan ihale bedeli ita amiri onayından sonra 2886 sayılı kanunda belirtilen 

süreler içinde peşin ödenecektir. Tüm bloklar eş zamanlı yapılacak olup, inşaat bir bütünlük 

içinde yürüyecektir. İdarenin onayı ile vaziyet planında (bina yerleşimleri vb. gibi) değişiklik 

yapılabilecektir. İdarenin uygun görüşü ile proje tatbiki sırasında ve sözleşme süresince meydana 

gelebilecek uygulama imar planı değişikliklerden kaynaklı emsal değişikliklerinin tatbiki 

sırasında belirtilen vaziyet planı idarenin onayı ile yapılacak istişare sonucunda 

değiştirilebilecektir. Mahal listesinde belirtilen Belediyeye bırakılacak bağımsız bölüm sayısı ve 

net alanları bu değişikliklerle azaltılamaz. Emsal artışı olduğu taktirde alınan bağımsız bölüm 

oranı ile ihale bedeline göre Belediye pay alacaktır. 

Yüklenici tüm bölümlerde teknik şartnameye uygun 1. Sınıf malzeme kullanacak olup, 

kendi payına düşen kısımlar ve çevre düzenlemelerinde kullandığı malzemelerin (vitrifiye, tesisat, 

elektrik, yer döşemesi vb. gibi) aynılarını Belediye payına düşen kısımlarda ve çevre 

düzenlemelerinde de kullanacaktır. 
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6 - TAHMİNİ BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ: Toplam inşaat alanına göre, 

İnşaat Bedeli, Çevre Düzenleme bedel ve tefrişat bedeli toplamı yaklaşık maliyet bedeli olarak 

alınmış olup buna göre, Yaklaşık Maliyet (Takribi bedel) 10.743.033,40 TL (On milyon yedi yüz 

kırk üç bin. Otuz üç Türk Lirası ve kırk Kuruş)’dir. 

Belediye encümeninin 08.01.2020 tarihli olurlarıyla oluşturulan Kıymet Takdir 

Komisyonu Raporuna göre arsa m2 birim fiyatı 1.450,00 (bindörtyüz elli) TL’den toplam 

7.344.250,00 TL (Yedi milyon üçyüzkırk dörtbin iki yüz elli Türk Lirası)’dir. 

Buna göre toplam yaklaşık maliyet, inşaat yapım bedeli+arsa bedeli+muhammen bedelin 

toplamı olan 18.097,283,40 TL (onsekizmilyon doksan yedi bin iki yüz seksen üç Türk Lirası ve 

kırk Kuruş)’dır. 

Geçici teminat bedeli yaklaşık maliyet, arsa bedelinin toplamı ve muhammen bedel 

toplamının % 3’ü olan 542.918,50 TL (Beş yüz kırk iki bin, dokuz yüz on sekiz Türk Lirası ve elli 

kuruş)’dır. 

7 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya 

kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir. 

A. İkametgah belgesi, (Tüzel kişiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.) 

B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi, 

C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, 

D. a. Özel hukuk tüzelkişileri için, tüzelkişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri 

meslekî kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, 

b. Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline 

kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine 

ait D/a ve D/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler. 

E. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri, 

a. Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri, 

b. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname 

ile imza sirküleri, 

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her 

birinin E/a ve E/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler, 

F. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse 

oranlarını ve görevlerini belirten belge, 

G. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte 

bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli 

imza sirküleri, 

H. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz, 

İ. İşe ait şartnamenin 10. maddesinde yazılı geçici teminat yatırıldığını gösteren makbuz, 

J. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak 

hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık 

sözleşmesi, 

K. İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda 

alınmış belge, 
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L. İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge, 

M. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek “Yer 

Gördü Belgesi”, 

N. İşe ait şartnamenin eki örneğe ve 11 inci maddede belirtilen şartlara uygun olarak 

hazırlanmış teklif mektubu, 

O. İşe ait şartnamenin 8 inci ve İlanın 8 inci maddesinde belirtilen iş deneyimine sahip 

olduğuna dair belge, 

P. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname, 

Q. İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam 

edeceğine dair taahhütname (Yüklenici idarenin izni ile inşaat yapım işini alt yüklenicilere 

yaptırabilir. Bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.) 

• 1 adet en az 10 yıl deneyimli inşaat mühendisi (şantiye şefi) 

• 1 adet en az 5 yıl deneyimli mimar 

• 1 adet en az 5 yıl deneyimli makine mühendisi 

• 1 adet en az 5 yıl deneyimli elektrik mühendisi 

• 1 adet en az 3 yıl deneyimli inşaat teknikeri 

• 1 adet en az 3 yıl deneyimli Harita Mühendisi 

8 - YETERLİK DEĞERLENDİRMESİ: Yeterlik değerlendirmesi Belediye Encümenince 

(İhale Komisyonu) değerlendirilmesine müteakip; yeterlik alanlar, ihale saatinde, bütün 

isteklilerin huzurunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) tarafından açıklanacaktır. Yeterlik 

müracaatında bulunmayan veya yeterlik alamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı 

bırakılarak, Teklif Zarfları açılmadan ve başkaca herhangi bir işleme tabi tutulmadan kendilerine 

iade edilecektir. Yeterlik alan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınacaktır 

9 - YETERLİLİK KRİTERLERİ: 

1. İşbu ihalenin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva 

eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış 

teminat mektubu kredisini veya serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan 

alınacak belgeler (banka referans mektubu). İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi 

veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının bahse konu işin 

(yapılacak olan öğrenci evi inşaatının) yaklaşık maliyetinin (Takribi Bedelin) %10’undan az 

olmaması gerekir. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

2. İlan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 

taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin iş 

deneyim belgesi; takribi bedelin (10.743,033,40 TL) %50 den az olmamak kaydıyla ihale konusu 

iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren, 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmî 

Gazete’de Yayımlanan 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmî Gazete’de düzeltme yapılmış olan 

"Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları" tebliğ'inde yer alan B II ve B.III grubu işleri yaptığına dair 

iş deneyimini gösteren belge (İsteklinin ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin istenen 

şartları sağlaması halinde diğer ortaktan ayrıca iş deneyimi aranmaz.) 
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Mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun iş deneyimi olarak mezuniyet 

belgelerini sunmaları durumunda; 

a) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların; toplam süresi onbeş yılı 

geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, kamu ihale Kanunun 62 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar, (Kamu İhale Tebliği (2020/1)   

29 Ocak 2020 tarih ve 31023 sayılı Resmî Gazete `de yayınlanan Tebliğ`de, inşaat mühendisinin 

iş deneyimi yerine geçen mühendislik yılı bedeli 358.977 TL olarak tespit edilmiştir.) 

b) İş deneyimi bulunan mühendis veya mimarların; onbeş yıllık sınırlamaya tabi 

tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl Kanunun 62 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar, 

benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. 

3. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; bilançosu veya gerekli bölümleri 

veya bunlara eşdeğer belgeler; ibraz edilen belgelere göre,(bu kriterlerin sağlandığını göstermek 

üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından 

onaylı) 

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0.75 olması, 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0.15 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0.50`den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

(İsteklinin ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin istenen şartları sağlaması 

halinde diğer ortaktan önceki yıla ait; bilançosu veya gerekli bölümleri veya bunlara eşdeğer 

belgeleri aranmaz.) 

10 - UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a 

maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak 

belirlenen muhammen bedelin arttırımı suretiyle yapılacaktır. 

11 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usul 

ile yapılır. 

12 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ: Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı 

alındılar karşılığında Fen İşleri Müdürlüğü’ne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İdarenin adresi 

ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek 

tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle 

işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İdareye verilen 

teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında, Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) 

İdaresi’nin saat ayarı esastır. 

13 - ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneği ile 

sunulacak olup, bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale komisyonunca 

oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif alınması aşamasında bedel artırımı ihale 

komisyonunun belirleyeceği en asgari artırım dilimleri üzerinden yapılacaktır. İhale, muhammen 

bedeli en fazla arttırımı yapan istekli üzerinde bırakılacaktır. 

14 - İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye 

Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun 

teklifi tespit etmekte serbesttir.) 

İlan olunur. 3260/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3283/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3281/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3281/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3281/3/1-1 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 30 Nisan 2020 – Sayı : 31114 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3281/4/1-1 
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Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI 

(PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ) 

"Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmelik”te aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları 

yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim 

üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; 

nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren 

belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi), özgeçmiş, 

doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara 

yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, 

Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet CD ile birlikte Ankara 

Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne posta veya e-posta ile (akademik.ilan@ankarabilim.edu.tr) 

başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın 

listesi eklenecektir.)  

2547 Sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; nüfus 

cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler 

(onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) özgeçmiş, doçentlik belgesi, 

yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Ankara Bilim 

Üniversitesi Rektörlüğüne posta veya e-posta ile (akademik.ilan@ankarabilim.edu.tr) 

başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın 

listesi eklenecektir.)  

2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Dr. Öğretim Üyesi 

adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim 

durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) 

anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, bilimsel 

çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte Rektörlüğe başvurmaları 

gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, yabancı dil 

belgesi eklenecektir.) Başvuru süreci Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. 

Tüm başvurular için Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğü posta veya e-posta ile 

(akademik.ilan@ankarabilim.edu.tr) yapılan başvurular kabul edilir. Duyurulur." 

Adres : Ankara Bilim Üniversitesi 

Çamlıca Mah.Anadolu Bulvarı No:16A/1 Yenimahalle ANKARA 

Telefon: 0 312 397 01 50 

E-posta adresi : akademik.ilan@ankarabilim.edu.tr  

Başvuru Süresi:30.04.2020-14.05.2020 

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ 
KADRO UNVANI - ADEDİ 

DR.ÖĞR.ÜYESİ DOÇENT PROF.

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)* 2 1 1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)* 2 1 1 

Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce)* 2 1 1 

Mimarlık (İngilizce)* 2 1 1 
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GÜZEL SANATLAR VE TASARIM 

FAKÜLTESİ 

KADRO UNVANI - ADEDİ 

DR.ÖĞR.ÜYESİ DOÇENT PROF.

Film Tasarım ve Yönetmenliği (İngilizce)* 2 1 1 

Yeni Medya ve Gazetecilik (İngilizce)* 2 1 1 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)* 2 1 1 

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
KADRO UNVANI - ADEDİ 

DR.ÖĞR.ÜYESİ DOÇENT PROF.

Mütercim Tercümanlık(İngilizce)* 2 1 1 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

(İngilizce)* 
2 1 1 

Psikoloji (İngilizce)* 2 1 1 

—— • —— 
 3304/1/1-1 

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI 

(ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ) 

"Üniversitemiz, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere 

karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.   Duyuru Başlama Tarihi : 

30.04.2020 

 Son Başvuru Tarihi  : 14.05.2020 

 Ön Değerlendirme Tarihi  : 15.05.2020 

 Sınava Giriş Tarihi  : 16.05.2020 

 Sonuç Açıklama Tarihi  : 17.05.2020 

 Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi :www.ankarabilim.edu.tr 

 Başvuru Şekli: Şahsen posta veya e-posta (akademik.ilan@ankarabilim.edu.tr) ile. (Posta 

ile yapılan başvuruların teslimi son başvuru tarihinden sonra ise kabul edilmeyecektir.)  

 BAŞVURU YERİ : Çamlıca Mah.Anadolu Bulvarı No:16A/1 Yenimahalle ANKARA 

 BAŞVURU EVRAKLARI:  

- YÖK Formatlı Özgeçmiş 

- Öğrenci Belgesi  

- 2 adet fotoğraf, 

- Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 

- Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Şahsen yapılan başvurularda, diplomanın aslı ya da 

www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak “Yükseköğretim Mezun Belgesi” gerekmektedir.) 

- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) 

- ALES Belgesi, 

- Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen sınav belgesi 

gerekmektedir.) 

- SGK 4A Hizmet Dökümü 

- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge"  
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MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 
KADRO 

SAYISI 
KADRO UNVANI 

ALES 

PUAN 

ŞARTI 

YDS / 

EŞDEĞERİ 

PUAN 

ŞARTI 

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)* 1 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 70 80 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)* 1 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 70 80 

Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce)* 1 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 70 80 

Mimarlık (İngilizce)* 1 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 70 80 

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 
KADRO 

SAYISI 
KADRO UNVANI 

ALES 

PUAN 

ŞARTI 

YDS / 

EŞDEĞERİ 

PUAN 

ŞARTI 

Film Tasarım ve Yönetmenliği (İngilizce)* 1 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 70 80 

Yeni Medya ve Gazetecilik (İngilizce)** 1 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 70 80 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)* 1 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 70 80 

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
KADRO 

SAYISI 
KADRO UNVANI 

ALES 

PUAN 

ŞARTI 

YDS / 

EŞDEĞERİ 

PUAN 

ŞARTI 

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)* 1 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 70 80 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)* 1 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 70 80 

Psikoloji (İngilizce)* 1 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 70 80 

REKTÖRLÜK YABANCI DİLLER BÖLÜM 

BAŞKANLIĞI 

KADRO 

SAYISI 
KADRO UNVANI 

ALES 

PUAN 

ŞARTI 

YDS / 

EŞDEĞERİ 

PUAN 

ŞARTI 

İngilizce Hazırlık Sınıfı*** 3 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 70 80 

(*): 23 Mart 2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak. YDS/Eşdeğeri 80 ve üzeri puan 

olmak. 

(**): Araştırma Görevlisi ilanına başvuracakların; iletişim bilimlerinde lisans mezunu 

olmak ve aynı alanda doktora yapıyor olmak 

(***):Öğretim Görevlisi ilanına başvuracakların; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim, 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık veya İngiliz Dil Bilimi 

alanlarından birinde lisans mezunu ve tezli yüksek lisans mezunu olmak  

 3304/2/1-1 
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Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 
sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacaktır.  

Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim 
Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, 
öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör için 6 
takım, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.  

1-Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Rektörlük Personel Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı 
Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) posta yolu ile 
teslim edilecektir.  

2- İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
 

FAKÜLTE 

BÖLÜM 

/ANABİLİM 

DALI/BİLİM 

DALI 

KADRO 

UNVANI 
ADEDİ AÇIKLAMA 

Hukuk 

Fakültesi 

Özel 

Hukuk/Ticaret 

Hukuku 

Profesör 1 

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak; 

yüksek lisans ve doktorasını Ticaret 

Hukuku alanında yapmış olmak. Ticari 

Temsil Yetkisi, Factoring Sözleşmeleri 

ve EFTPOS’ un hukuki niteliği 

konularında çalışmaları ve yayınları 

bulunmak. 

Kamu 

Hukuku/Genel 

Kamu Hukuku 

Dr.Öğr. 

Üyesi 
1 

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak; 

yüksek lisans ve doktorasını Genel 

Kamu Hukuku alanında yapmış olmak. 

Göç ve İnsan Hakları, Hegemonya ve 

Güçler Ayrılığı konularında bilimsel 

araştırma ve yayınları olmak. 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 

edilen merkezi yabancı dil sınavından en 

az 80 (seksen) veya eş değerliği kabul 

edilen bir sınavdan bu puan muadili bir 

puan almış olmak. 

Tıp Fakültesi 

Anesteziyoloji 

ve 

Reanimasyon 

Profesör 1 

Diz artroplastilerinde postoperatif 

analjezi amaçlı femoral sinir bloğunda 

ropivakain kullanımı ile ilgili çalışma 

yapmış olmak 

Meslek 

Yüksekokulu 

Muhasebe ve 

Vergi Bölümü / 

Muhasebe ve 

Vergi 

Uygulamaları 

Programı 

Dr.Öğr. 

Üyesi 
1 

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. 

Kamu Hukuku alanında Doktora yapmış 

olmak. Alanında yükseköğretim 

kurumlarında ders vermiş olmak. 

 3247/1-1 
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Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile 

(Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere) daimi 

statüde görev almak üzere öğretim elemanı alınacaktır.  

Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların Birim/Bölüm belirtir bir dilekçe ekinde, 

nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf, özgeçmişleri, öğrenim belgeleri ve lisans not 

ortalamasını gösterir belge, ALES ve YDS belgelerinin fotokopileri ile birlikte ilanın Resmi 

Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde posta yolu ile Rektörlük Personel 

Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz 

Bulvarı No:129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) teslim edilecektir.  

İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

BİRİMİ 

Bölüm/Anabilim 

Dalı 

Kadro 

Unvanı Adedi Açıklamaları 

Tıp 

Fakültesi 

Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

ALES SAY alandan en az 70 puan, YDS 

en az 50 puan almış olmak. Fiziksel Tıp 

ve Rehabilitasyon alanında uzmanlık 

belgesine sahip olmak. 

İktisadi 

ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

İşletme 
Araştırma 

Görevlisi 
1 

ALES EA alandan en az 70 puan, YDS 

en az 50 puan almış olmak. İşletme 

programı lisans mezunu olmak. Halen 

Ankara’daki Yükseköğretim 

Kurumlarının birinde “Yönetim-

Örgütleme” veya “İnsan Kaynakları 

Yönetimi” alanında Tezli Yüksek Lisans 

eğitimine devam ediyor olmak. 

*ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim 

Kurumalarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ten muaf 

olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenler bu durumlarını dilekçe eki ile belgelendirmesi 

gerekmektedir.  

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuranlarda ilan edilen bölüm/ program hangi alanda 

öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılabilecektir. 

Öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o 

alandaki ALES puan türünü ya da ilan edilen bölüm/program hangi alanda öğrenci alıyorsa o 

alandaki ALES puan türünü tercihine göre kullanabilecektir.  

Özel yetenekle ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanlar 

herhangi bir ALES puan türünü kullanabilecektir.  

Alan türü değişen lisans programlarından mezun olanlar, lisans eğitimine başladıkları 

alandaki ALES puan türünü veya mezun oldukları programın ilan tarihindeki ALES puan türünü 

tercihine göre kullanabilecektir.  

Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan 

türünü kullanılabilecektir.  
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**YDS (YABANCI DİL SINAVI): Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 

merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL–YDS-KPDS-ÜDS) en az 50 puan veya ÖSYM 

“ösym.gov.tr” tarafından eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından 

(TOEFLIBT-FCE-CPE-CAE-PTE) bu puan muadili bir puan almış olmak.  

Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlar ile uluslararası ilişkiler 

öğretim görevlisi kadrosuna başvurularda yabancı dil sınavından en az 80 puan almış olmak.  

Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı (Yabancı dille eğitim yapılan program öğretim 

görevlisi hariç.) YDS şartı aranmaz. 

SINAV TAKVİMİ 

Duyuru 

Başlama 

Tarihi 

Son Başvuru 

Tarihi 

Ön 

Değerlendirme 

Sonuç Tarihi 

Yazılı 

Sınav Giriş 

Tarihi 

Sınav 

Giriş 

Yeri 

/Saati 

Sonuç açıklama 

“Nihai 

Değerlendirme” 

tarihi 

İlanın Resmi 

Gazetede 

yayımlandığı 

tarih 

İlanın Resmi 

Gazetede yayım 

tarihi izleyen 

15’inci gün 

mesai bitimi. 

20.05.2020 01.06.2020 
İlgili 

Birim 
08.06.2020 

 3246/1-1 

—— • —— 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

85348’Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümenin 14.07.2020 tarih ve 26/33 

sayılı karar ile uygun görülerek, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 16.04.2020 tarih ve 

829/1162 sayılı kararlarıyla onaylanmıştır. 85348’nolu parselasyon planı 30.04.2020 tarihi 

itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır. 

85348 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 

Eryaman (Göksu) Mahallesi 63407 ada 2, 3, 4, 64814 ada 1 parseller ile park alanı. 

İlanen duyurulur. 

 3203/1-1 

—— • —— 
Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:  

DÜZELTME İLANI 

24.04.2020 tarih ve 31108 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

akademik personel alım ilanımızda aşağıdaki değişiklik yapılmıştır. 

 

BİRİMİ PROGRAM UNVANI ADEDİ DER AÇIKLAMA 

Sosyal Bilimler 

Meslek 

Yüksekokulu 

Çocuk Gelişimi 

Programı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 2 

İlgili alanda veya sınıf 

eğitimi alanında 

doktora yapmış olmak, 

bilimsel süreç 

becerilerine yönelik 

çalışma yapmış olmak. 

 3279/1-1 
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İlan Tarihi : 30.04.2020 

Son Başvuru Tarihi : 14.05.2020 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile 

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca 

aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi 

içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2- Özgeçmiş (YÖK formatında) 

3- 2 adet vesikalık fotoğraf 

4- Nüfus cüzdanının onaylı sureti 

5- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) 

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gereklidir) 

6-Üniversitemiz web sayfasında yer alan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Kriterleri Yönergesi uyarınca adayların bilimsel çalışmalarına ait puanlama tablosu hazırlayarak, 

başvurularına eklemeleri gerekmektedir 

7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD 

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2- Özgeçmiş (YÖK formatında) 

3- 2 adet vesikalık fotoğraf 

4- Nüfus cüzdanının onaylı sureti 

5- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 

belgesi) 

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gereklidir) 

6- Üniversitemiz web sayfasında yer alan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Kriterleri Yönergesi uyarınca adayların bilimsel çalışmalarına ait puanlama tablosu hazırlayarak, 

başvurularına eklemeleri gerekmektedir 

7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2- Özgeçmiş (YÖK formatında) 

3- 2 adet vesikalık fotoğraf 

4- Nüfus cüzdanının onaylı sureti 

5- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) 

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gereklidir) 
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6- Üniversitemiz web sayfasında yer alan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Kriterleri Yönergesi uyarınca adayların bilimsel çalışmalarına ait puanlama tablosu hazırlayarak, 

başvurularına eklemeleri gerekmektedir 

7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 

Adayların Üniversitemize şahsen, noter onaylı vekaletle veya yazılı olarak yetkilendirdiği 

kişi vasıtası ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi 

içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılan başvurular 

kabul edilmeyecektir. 

İlanımıza www.ayvansaray.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM/ 

PROGRAM 

KADRO 

ÜNVANI 

KADRO 

SAYISI 
KOŞULLAR 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Havacılık 

Yönetimi 

Profesör/ 

Doçent/ 

Dr. Öğr. Üyesi 

2 
Havacılık Yönetimi alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Havacılık 

Yönetimi 

Profesör/ 

Doçent/ 

Dr. Öğr. Üyesi 

1 

İşletme Yönetimi/Yönetim 

Organizasyon alanında doktora 

yapmış olmak. 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Medya ve 

İletişim 

Profesör/ 

Doçent/ 

Dr. Öğr. Üyesi 

1 
Medya ve İletişim alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Yönetim 

Bilişim 

Sistemleri 

Profesör/ 

Doçent/ 

Dr. Öğr. Üyesi 

2 
Yönetim Bilişim Sistemleri 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Yönetim 

Bilişim 

Sistemleri 

Profesör/ 

Doçent/ 

Dr. Öğr. Üyesi 

1 

İşletme Yönetimi/Yönetim 

Organizasyon alanında doktora 

yapmış olmak. 

Güzel Sanatlar 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Çizgi Film 

ve 

Animasyon 

Dr. Öğr. Üyesi 2 

Sanat ve Tasarım/Grafik/Sinema 

TV alanında doktora/sanatta 

yeterlilik yapmış olmak. 

Güzel Sanatlar 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Endüstri 

Ürünleri 

Tasarımı 

Profesör/ 

Doçent/ 

Dr. Öğr. Üyesi 

2 
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Güzel Sanatlar 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Endüstri 

Ürünleri 

Tasarımı 

Dr. Öğr. Üyesi 1 

Endüstri Ürünleri Tasarımı/Ağaç 

İşleri Tasarımı alanında doktora 

yapmış olmak. 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Antrenörlük 

Profesör/ 

Doçent/ 

Dr. Öğr. Üyesi 

2 
Antrenörlük alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 
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Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Antrenörlük Dr. Öğr. Üyesi 1 
Tıp Fakültesi mezunu olup, 

uzmanlığını almış olmak. 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Rekreasyon 

Profesör/ 

Doçent/ 

Dr. Öğr. Üyesi 

2 
Rekreasyon alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Rekreasyon Dr. Öğr. Üyesi 1 
Tıp Fakültesi mezunu olup, 

uzmanlığını almış olmak. 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Spor 

Yöneticiliği 

Profesör/ 

Doçent/ 

Dr. Öğr. Üyesi 

2 
Spor Yöneticiliği alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Spor 

Yöneticiliği 

Profesör/ 

Doçent/ 

Dr. Öğr. Üyesi 

1 

Spor Yöneticiliği/İşletme 

Yönetimi/Yönetim Organizasyon 

alanında doktora yapmış olmak. 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Spor 

Yöneticiliği 
Doçent 1 

Uygulamalı İletişim alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji 

(İngilizce) 

Profesör/ 

Doçent/ 

Dr. Öğr. Üyesi 

3 
Psikoloji alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

İngiliz Dili 

ve Edebiyatı 

Profesör/ 

Doçent/ 

Dr. Öğr. Üyesi 

2 
İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında 

çalışmalar yapmış olmak 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

İngiliz Dili 

ve Edebiyatı 
Dr. Öğr. Üyesi 1 

İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce 

Öğretmenliği, Amerikan Kültürü ve 

Edebiyatı, İngiliz- Amerikan 

Dilbilimi alanlarının birinde doktora 

yapmış olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Profesör/ 

Doçent/ 

Dr. Öğr. Üyesi 

3 
Bilgisayar Mühendisliği alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
2 

Bilgisayar Mühendisliği alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

Profesör/ 

Doçent/ 

Dr. Öğr. Üyesi 

3 

Bilgisayar Mühendisliği/Yazılım 

Mühendisliği alanında çalışmalar 

yapmış olmak 

 3259/1/1-1 
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen 

kadrolara Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi 

içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

1- Başvurdukları kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi 

2- Özgeçmiş (YÖK formatında) 

3- ALES belgesi veya yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında 

çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge 

4- YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil 

Sınavından almış oldukları puanı belirten belge. (Araştırma görevlisi ve İngilizce programların 

öğretim görevlisi ilanları için geçerlidir.) 

5- Diplomalar fotokopileri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğinin onaylanmış olması gereklidir) 

6- Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi. 

7- Not dökümleri 

8- Nüfus cüzdanı fotokopisi 

9- Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş) 

10- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis, tecil, muaf) 

11- Bilimsel çalışma ve yayınlar (varsa eklenecektir) 

Başvurular Üniversitemiz ilgili Fakülte Dekanlığı/Meslek Yüksekokul Müdürlüğü’ne son 

başvuru tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır(elektronik posta yoluyla yapılan 

başvurular geçersiz sayılacaktır).Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan 

adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

İlanımıza www.ayvansaray.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM/ 

PROGRAM 

KADRO 

ÜNVANI 

KADRO 

SAYISI 
KOŞULLAR 

Plato Meslek 

Yüksekokulu 

Bilgisayar 

Programcılığı 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım 

Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, 

Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, 

Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, 

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim 

Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Öğretmenliği, Matematik-

Bilgisayar, Bilgisayar Bilimleri 

bölümlerinin birinden lisans mezunu 

olup, tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

Plato Meslek 

Yüksekokulu 

Bilgisayar 

Programcılığı 

(İngilizce) 

Öğretim 

Görevlisi 
3 
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Plato Meslek 

Yüksekokulu 

Eczane 

Hizmetleri 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olup, uzmanlığını 

almış olmak. 

Plato Meslek 

Yüksekokulu 

Sivil 

Havacılık ve 

Kabin 

Hizmetleri 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Uçak ve Uzay Mühendisliği alanında 

doktora yapıyor olmak. 

Plato Meslek 

Yüksekokulu 
Elektrik 

Öğretim 

Görevlisi 
3 

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-

Elektronik Mühendisliği, Elektronik 

Mühendisliği veya Haberleşme 

Mühendisliği bölümlerinin birinden 

lisans mezunu olup, tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Havacılık 

Yönetimi 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Havacılık Yönetimi, Sivil Hava 

Ulaştırma İşletmeciliği, Uçak 

Mühendisliği bölümlerinin birinden 

lisans mezunu olup, tezli yüksek 

lisans/doktora yapıyor olmak. 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Yönetim 

Bilişim 

Sistemleri 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim 

Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, 

Yazılım Mühendisliği, Bilişim 

Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve 

Öğretim Teknolojileri, Bilişim 

Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar 

Teknolojisi bölümlerinin birinden lisans 

mezunu olup, tezli yüksek lisans/doktora 

yapıyor olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Bilgisayar Mühendisliği bölümü lisans 

mezunu olup, alanında tezli yüksek 

lisans/doktora yapıyor olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Bilgisayar Mühendisliği/Yazılım 

Mühendisliği bölümü lisans mezunu 

olup, alanında tezli yüksek 

lisans/doktora yapıyor olmak. 

 

Duyuru Başlama Tarihi : 30.04.2020 

Son Başvuru Tarihi : 14.05.2020 

Ön Değerlendirme Tarihi : 18.05.2020 

Sınav Giriş Tarihi : 20.05.2020 

Sonuç Açıklama Tarihi : 21.05.2020 

Not: Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde 

yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır.  3259/2/1-1 
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İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden: 
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI  

(Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi) 
Üniversitemizin çeşitli bölüm ve programlarında görev yapmak üzere 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf 
Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen 
kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.  

Başvuru süresi, Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup; başvurular 
posta (kargo) yoluyla İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. Park Apt. No: 109 / 8 Şişli – İstanbul 
adresinden ve ik@galata.edu.tr elektronik posta adresinden kabul edilecektir.  

Adayların belirlenen süre içerisinde başvurmak istedikleri bölüm ve kadro unvanının yer 
aldığı başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayın listesi, 1 adet 
vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora (sanatta yeterlilik 
/ uzmanlık) mezuniyet belgeleri, onaylı doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör Adayları için), yurt 
dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi ile başvuru yapmaları gerekmektedir. 
Profesör kadrosu başvuruları için 6 adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvuruları 
için 4 adet bilimsel çalışmalar ve yayınları içeren CD veya USB, İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. 
Park Apt. No: 109 / 8 Şişli – İstanbul posta adresine veya başvuru aşamasında elektronik ortamda 
ik@galata.edu.tr elektronik posta adresine gönderilmelidir.  

Bir kişi, birden fazla kadroya başvuramaz (İletişim: 0 212 223 62 62). 
 

Akademik 
Birim 

Bölüm / 
Program 

Açıklama 

Kadro Unvanı ve Kadro 
Sayısı 

Prof. Doç. 
Dr. 

Öğr. 
Üyesi 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Diş Hekimliği 
Protetik Diş Tedavisi alanında 

doçentliğini almış olmak 
1   

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Diş Hekimliği 
Ortodonti alanında doçentliğini 

almış olmak 
1   

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Diş Hekimliği 
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 
alanında doçentliğini almış 

olmak 
1   

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Diş Hekimliği 
Çocuk Diş Hekimliği alanında 

doçentliğini almış olmak 
1   

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Diş Hekimliği 
Endodonti alanında doçentliğini 

almış olmak 
1   

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Diş Hekimliği 
Periodontoloji alanında 

doçentliğini almış olmak 
1   

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Diş Hekimliği 
Restoratif Diş Tedavisi alanında 

doçentliğini almış olmak 
1   

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Diş Hekimliği 
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 

alanında doçentliğini almış 
olmak 

1 1  

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Diş Hekimliği 
Anatomi alanında doktorasını 

tamamlamış olmak 
1 1 1 
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Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Diş Hekimliği 
Tıbbi Mikrobiyoloji alanında 

doktorasını tamamlamış olmak 
1 1 1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Diş Hekimliği 
Patoloji alanında doktorasını 

veya uzmanlığını tamamlamış 
olmak 

1 1 1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Diş Hekimliği 

Tıp, Diş Hekimliği veya 
Biyoloji bölümü mezunu olup, 
Fizyoloji alanında doktorasını 

tamamlamış olmak 

1 1 1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Diş Hekimliği 
Tıbbi Biyokimya alanında 

uzmanlığını veya doktorasını 
tamamlamış olmak 

1 1 1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Diş Hekimliği 
Histoloji ve Embriyoloji 

alanında uzmanlığını veya 
doktorasını tamamlamış olmak 

1 1 1 

Sanat ve 
Sosyal 

Bilimler 
Fakültesi 

Psikoloji 
Sosyal Antropoloji alanında 

doçentliğini almış olmak 
1   

Sanat ve 
Sosyal 

Bilimler 
Fakültesi 

Psikoloji 
Psikoloji anabilim dallarından 

birinde doktorasını tamamlamış 
olmak 

2 2 3 

Sanat ve 
Sosyal 

Bilimler 
Fakültesi 

Psikoloji 
Psikiyatri alanında uzmanlığını 

tamamlamış olmak 
1 1 1 

Sanat ve 
Sosyal 

Bilimler 
Fakültesi 

Gastronomi 
ve Mutfak 
Sanatları 

Gıda Mühendisliği veya Gıda 
Teknolojisi alanında doktorasını 

tamamlamış olmak 
1 1 2 

Sanat ve 
Sosyal 

Bilimler 
Fakültesi 

Gastronomi 
ve Mutfak 
Sanatları 

Beslenme ve Diyetetik alanında 
doktorasını tamamlamış olmak 

1 1 2 

Sanat ve 
Sosyal 

Bilimler 
Fakültesi 

Gastronomi 
ve Mutfak 
Sanatları 

Gastronomi alanında 
doktorasını tamamlamış olmak 

1 1 2 

Sanat ve 
Sosyal 

Bilimler 
Fakültesi 

Gastronomi 
ve Mutfak 
Sanatları 

Turizm İşletmeciliği alanında 
doktorasını tamamlamış olmak 

1 1 2 

Sanat ve 
Sosyal 

Bilimler 
Fakültesi 

Yönetim 
Bilişim 

Sistemleri 

Bilgisayar Mühendisliği, 
Bilişim, Yazılım Mühendisliği, 

Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi veya 

Bilgisayar Bilimleri alanında 
doktorasını tamamlamış olmak 

1 1 2 
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Sanat ve 
Sosyal 

Bilimler 
Fakültesi 

Yönetim 
Bilişim 

Sistemleri 

Yönetim ve Organizasyon veya 
Sayısal Yöntemler alanında 

doktorasını tamamlamış olmak 
  1 

Sanat ve 
Sosyal 

Bilimler 
Fakültesi 

Halkla 
İlişkiler ve 

Reklamcılık 

İletişim Bilimleri, Halkla 
İlişkiler, Reklamcılık, Medya, 
Medya ve İletişim Çalışmaları, 

Görsel İletişim veya Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım alanında 

doktorasını tamamlamış olmak 

2 2 3 

Sanat ve 
Sosyal 

Bilimler 
Fakültesi 

İç Mimarlık 
ve Çevre 
Tasarımı 

İç Mimarlık, Mimarlık, İç 
Mimarlık ve Çevre Tasarımı, 
Mimari Tasarım veya Peyzaj 

Mimarlığı alanında doktorasını 
veya sanatta yeterliliğini 

tamamlamış olmak 

2 2 3 

Sanat ve 
Sosyal 

Bilimler 
Fakültesi 

İletişim ve 
Tasarımı 

İletişim Bilimleri, Halkla 
İlişkiler, Reklamcılık, Medya ve 
İletişim Çalışmaları, Görsel 

İletişim, İletişim Tasarımı veya 
Grafik Tasarımı alanında 
doktorasını veya sanatta 

yeterliliğini tamamlamış olmak 

2 2 3 

Spor Bilimleri 
Fakültesi 

Antrenörlük 

Beden Eğitimi ve Spor, Spor 
Bilimleri veya Antrenörlük 

alanında doktorasını 
tamamlamış olmak 

2 2 3 

Spor Bilimleri 
Fakültesi 

Antrenörlük 
Spor Hekimliği alanında 

uzmanlığını tamamlamış olmak 
1 1 1 

Meslek 
Yüksekokulu 

Ağız ve Diş 
Sağlığı 

Diş Hekimliği Fakültesi 
mezunu olup, Diş Hekimliği 
anabilim dallarından birinde 

uzmanlığını tamamlamış olmak 

  3 

Meslek 
Yüksekokulu 

Anestezi 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

alanında uzmanlığını 
tamamlamış olmak 

1 1 3 

Meslek 
Yüksekokulu 

Fizyoterapi 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

alanında uzmanlığını 
tamamlamış olmak 

  2 

Meslek 
Yüksekokulu 

Fizyoterapi 
Ortopedi ve Travmatoloji 

alanında uzmanlığını 
tamamlamış olmak 

  1 

Meslek 
Yüksekokulu 

İlk ve Acil 
Yardım 

Kulak Burun Boğaz alanında 
uzmanlığını tamamlamış olmak 

  1 

Meslek 
Yüksekokulu 

İlk ve Acil 
Yardım 

Acil Tıp alanında uzmanlığını 
tamamlamış olmak 

  1 
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Meslek 
Yüksekokulu 

İlk ve Acil 
Yardım 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
alanında uzmanlığını 
tamamlamış olmak

  1 

Meslek 
Yüksekokulu 

İlk ve Acil 
Yardım 

Ortopedi ve Travmatoloji 
alanında uzmanlığını 
tamamlamış olmak 

  1 

Meslek 
Yüksekokulu 

Tıbbi 
Görüntüleme 

Teknikleri 

Radyoloji alanında uzmanlığını 
tamamlamış olmak 

  3 

 3277/1/1-1 
—— • —— 

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.  

Başvurular, posta (kargo) yoluyla İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. Park Apt. No: 109 / 8 Şişli – 
İstanbul adresinden ve ik@galata.edu.tr elektronik posta adresinden kabul edilecektir.  

Adayların belirlenen süre içerisinde başvurmak istedikleri bölüm ve kadro unvanının yer 
aldığı başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmiş, ALES sonuç belgesi, Yabancı Dil Belgesi 
(Araştırma Görevlileri için), 1 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, onaylı lisans, 
lisansüstü mezuniyet belgeleri, onaylı lisans not dökümü, onaylı lisansüstü öğrenci belgesi, Adli 
Sicil Kaydı, erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 
yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi ile başvuru yapmaları gerekmektedir.  

Bir kişi, birden fazla kadroya başvuramaz (İletişim: 0 212 223 62 62). 
SINAV TAKVİMİ 

İlk Başvuru Tarihi : 30.04.2020 

Son Başvuru Tarihi : 14.05.2020 

Ön Değerlendirme Tarihi : 18.05.2020 

Sınav Tarihi : 20.05.2020 

Sonuç Açıklama Tarihi : 21.05.2020 
 

Akademik 
Birim 

Bölüm / 
Program 

Kadro 
Unvanı 

Açıklama 
Kadro 
Sayısı 

ALES 
Puan 
Şartı 

YDS 
(Eşdeğer  

Puan) 
Şartı 

Meslek 
Yüksekokulu 

Ağız ve Diş 
Sağlığı 

Öğr. 
Gör. 

Diş Hekimliği Fakültesi 
mezunu olmak 

1 70 - 

Meslek 
Yüksekokulu 

Anestezi 
Öğr. 
Gör. 

Hemşirelik bölümü 
mezunu olup, cerrahi 

hastalıkları hemşireliği 
alanında tezli yüksek 
lisansını tamamlamış 

olmak 

1 70 - 

Meslek 
Yüksekokulu 

Fizyoterapi 
Öğr. 
Gör. 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon bölümü 
mezunu olup, alanında 
tezli yüksek lisansını 
tamamlamış olmak 

1 70 - 
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Meslek 

Yüksekokulu 

İlk ve Acil 

Yardım 

Öğr. 

Gör. 

Hemşirelik bölümü 

mezunu olup, hemşirelik 

anabilim dallarından 

birinde tezli yüksek 

lisansını tamamlamış 

olmak 

2 70 - 

Sanat ve 

Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji 
Arş. 

Gör.  

Psikoloji bölümü mezunu 

olup, klinik psikoloji 

alanında tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak 

1 70 50 

Sanat ve 

Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Gastronomi 

ve Mutfak 

Sanatları 

Arş. 

Gör.  

Gastronomi veya 

Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları bölümü mezunu 

olup, alanında tezli 

yüksek lisans yapıyor 

olmak 

1 70 50 

Sanat ve 

Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Yönetim 

Bilişim 

Sistemleri 

Arş. 

Gör.  

Yönetim Bilişim 

Sistemleri veya Yazılım 

Mühendisliği bölümü 

mezunu olup, alanında 

tezli yüksek lisans 

yapıyor olmak  

1 70 50 

Sanat ve 

Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Halkla 

İlişkiler ve 

Reklamcılık 

Arş. 

Gör.  

Halkla İlişkiler, Halkla 

İlişkiler ve Tanıtım veya 

Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık alanında 

doktora yapıyor olmak 

1 70 50 

Sanat ve 

Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

İç Mimarlık 

ve Çevre 

Tasarımı 

Arş. 

Gör.  

İç Mimarlık veya İç 

Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı bölümü mezunu 

olup, alanında tezli 

yüksek lisans yapıyor 

olmak 

1 70 50 

Sanat ve 

Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

İletişim ve 

Tasarımı 

Arş. 

Gör.  

İletişim Tasarımı, Görsel 

İletişim Tasarımı veya 

İletişim ve Tasarım 

bölümü mezunu olup, 

alanında tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak 

1 70 50 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 
Antrenörlük 

Arş. 

Gör.  

Antrenörlük bölümü 

mezunu olup, alanında 

tezli yüksek lisans 

yapıyor olmak 

1 70 50 

 3277/2/1-1 
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Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır. 

İlan olunur. 
 

BİRİM/BÖLÜM/ 
ABD/PROGRAM 

KADRO 
ADEDİ 

DRC. UNVAN ALES 
YDS 
veya 

Eşdeğeri
ÖZEL ŞARTLAR 

Şiran Sağlık 
Hizmetleri MYO / 
Tıbbi Hizmetler ve 

Teknikler 
Bölümü/Diyaliz 

Programı 

1 6 Öğr. Gör. 70 … 

Hemşirelik Bölümü lisans 
mezunu olup, Sağlık 
Bilimleri Enstitüleri 
bünyesinde bulunan 
Anabilim Dallarından 
birinde tezli yüksek lisans 
yapmış olmak ve 
belgelendirmek kaydıyla 
lisans sonrası diyaliz 
alanında en az bir (1) yıl 
tecrübeye sahip olmak 

 
BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ ve BAŞVURU YERİ 
Duyuru Başlama Tarihi : 30/04/2020 
Son Başvuru Tarihi : 15/05/2020 
Ön Değerlendirme Tarihi : 20/05/2020 
Sınav Giriş Tarihi : 22/05/2020 (Sınav Giriş Tarihinin salgın nedeniyle ileri 

bir tarihe ertelenmesi durumunda üniversitemiz internet 
sayfasından ilgili birim tarafından duyuru yapılacaktır. 
Adaylara ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.) 

Sonuç Açıklama Tarihi : 01/06/2020  
Kabul Edilecek Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta ile 
Başvuru Adresi : İlgili Birimlere yapılacaktır. 
Sonuçların Açıklanacağı  
İnternet Adresi : www.gumushane.edu.tr 
GENEL ŞARTLAR 
1 - 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 
2 - ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı 

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

3 - Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir 

4 - Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına 
yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili 
kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu 
yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; 
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde 
istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul 
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. 
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ÖZEL ŞARTLAR 
1 - Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli 

yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 
2 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 
şartı aranır. 

3 - Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 
alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans 
mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 

İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR 
Başvuruda İstenen Belgeler: 
1 - Adayın başvuracağı Fakülte/MYO/Y.Okulu’nu, kişisel yazışma adresini ve telefon 

numaralarını belirten dilekçesi, (http://www.gumushane.edu.tr/tr/idari/daire-baskanliklari/ 
personel-daire-baskanligi/formlar adresinden Akademik Kadro Başvuru Formu) 

2 - Özgeçmiş, 
3 - Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge 
4 - Lisans, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya E-Devlet 

çıktısı (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.) 
5 - Lisans, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora transkript fotokopileri, 
6 - ALES Belgesi, 
7 - Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS veya muadili), 
8 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
9 - Fotoğraf (1 adet) 
10 - Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.) 
Önemli Notlar: 
1 - Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime 

ulaşması gerekmektedir. 
2 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi 

içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez. 
3 - Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve 

kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. 
4 - Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da 

gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir. 
5 - Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve 

ilgili transkriptinde gönderilmesi zorunludur. 
6 - Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda 

belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci 
belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir. 

7 - İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında 
gönderilmesi gerekmektedir. 

8 - Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

9 - Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 
10 - Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı 
tebligat yapılmayacaktır. 

MUAFİYET 
1 - Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

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

2 - Genel Şartlar Başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki öğretim görevlisi 
kadroları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 3256/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:  

 
  



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 30 Nisan 2020 – Sayı : 31114 

 

 
  



30 Nisan 2020 – Sayı : 31114 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

 
 3248/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:  
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Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 30 Nisan 2020 – Sayı : 31114 

 

Anadolubank A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 30 Nisan 2020 – Sayı : 31114 

 

RABOBANK A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

E9 EMİSYON GRUBU IV. TERTİP 10 TL BANKNOTLARIN TEDAVÜLE 

ÇIKARILMASINA İLİŞKİN DUYURU 

1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu IV. tertip 

10 TL banknotlar 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir. 

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 10 TL banknotlara 

kıyasla, IV. tertip 10 TL banknotlardaki imzalar Başkan Murat Uysal ile birlikte Başkan 

Yardımcısı Dr. Emrah Şener’e ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Söz konusu banknotlar üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz 

kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen 

aynıdır.  

I., II., III. ve IV. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup; IV. tertip 100 TL 

banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır. 

Duyurulur. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma

Süresinin Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2480)

YÖNETMELİKLER

–– Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Merkezi Komutanlığı

Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

–– Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine

Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin

Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri

ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler,

Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2020 Yılı Kontrole Tabi Malzeme Listesi)

–– Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında

Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/12)

–– Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 19/2/2020 Tarihli ve E: 2018/91, K: 2020/10 Sayılı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


