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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletme-

sinin faaliyet alanlarına, yönetimine, işletilmesine, mali ve idari işlemlerine ve denetimine iliş-
kin usul ve esasları düzenler.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim

Kanununun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Başkan: Polis Akademisi Başkanını,
b) Başkan yardımcısı: Polis Akademisi başkan yardımcısını,
c) Enstitü: Polis Akademisi Başkanlığına bağlı enstitüleri,
ç) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,
d) İşletme: Polis Akademisi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünü,
e) İşletme Müdürü: Polis Akademisi Döner Sermaye İşletmesi Müdürünü,
f) Mali yıl: Takvim yılını,
g) Öğretim elemanı: Akademi, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, enstitü, polis meslek

eğitim merkezleri ve polis meslek yüksekokullarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görev-
lileri ve araştırma görevlilerini,
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ğ) PAEM Müdürü: Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürünü,

h) Yönetim Kurulu: Polis Akademisi Yönetim Kurulunu,

ı) Yürütme Kurulu: Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Faaliyet Alanları, Sermaye, Gelir ve Giderler

Faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) İşletmenin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağıda gösterilmiştir:

a) Emniyet Teşkilatı ile tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları

her türlü hukuki, idari, eğitimsel ve uygulamaya yönelik alanlarda; bilimsel görüş ve proje ha-

zırlamak, seminer, kurs, sertifika ve eğitim programları düzenlemek, sınav ve diğer faaliyetleri

yapmak.

b) Güvenlikle ilgili her türlü bilimsel ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak ve

sonuçlarının yayımlanmasını, basımını, uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

c) Polis Akademisinin faaliyetleriyle üretilen ve ilgili mevzuat ile kurum dışı kullanı-

mında sakınca görülmeyen her türlü yazılı, görsel ve işitsel eserleri basılı veya elektronik or-

tamda bedeli karşılığında diğer gerçek ve tüzel kişilere satmak, kiralamak.

ç) Polis Akademisi bünyesinde bulunan; yakın savunma salonu, atış poligonu, yüzme

havuzu, spor tesisleri gibi eğitim amaçlı yerleri işletmek.

d) Polis Akademisi Başkanlığı ve bağlı birimlerin eğitim, öğretim ve diğer görevleri

ile ilgili faaliyetlerine destek sağlamak.

e) Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca verilen, Emniyet

Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında özel güvenlik hizmetlerinin geliştirilmesi, özel

güvenlik eğitimi, sınav ve belgelendirme hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

(2) İşletme; çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygu-

lamayı ön planda tutar.

Sermaye

MADDE 5 – (1) İşletmenin sermaye limiti 287.123,30 TL’dir. Bu miktar Genel Mü-

dürün önerisi ve Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine artırılabilir.

Sermaye kaynakları

MADDE 6 – (1) İşletmenin sermaye kaynakları şunlardır:

a) Genel bütçeye bu amaçla konulacak ödenekler.

b) İşletme faaliyetlerinden elde edilecek kârlar.

c) Bağış ve yardımlar.

ç) Hazinece verilen ayni yardımlar.

d) Faaliyetlerle ilgili diğer gelirler.

(2) Bağış ve yardımlar, sermaye limitine bakılmaksızın sermayeye eklenir. İşletmenin

ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar elde edilen dönem

sonu kârları ödenmiş sermayeye eklenir. Ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına

ulaştıktan sonra elde edilen kârlar ertesi yılın gelirlerine ilave edilir.

(3) İşletmenin zararları, Geçmiş Yıllar Zararları hesabında ertesi yıllar kârlarından mah-

sup edilmek üzere bekletilir.
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Gelirler
MADDE 7 – (1) İşletmenin gelirleri şunlardır:
a) İşletmenin faaliyet alanları ile ilgili mal ve hizmet satışından elde edilen gelirler.
b) Bağış ve yardımlar.
c) Diğer gelirler.
Giderler
MADDE 8 – (1) İşletmenin giderleri şunlardır:
a) 4 üncü maddede sayılan hizmet ve faaliyetlerde kullanılmak üzere; mal, hizmet ve

bina alım giderleri, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine göre alınacak ta-
şıtların alım giderleri, hizmet binalarının yapım, bakım, onarım ve kira giderleri, tanıtım, kurs
ve eğitim giderleri, ek ders, ek ödeme, harcırah, telif, tercüme, haberleşme ve ilan giderleri,
bilgisayar donanım, ekipman, yazılım ve danışmanlık giderleri, sigorta giderleri, tüketim mal-
zemesi ile ders araç ve gereç alımı giderleri.

b) İşletmede kullanılacak her türlü demirbaş, mefruşat, kırtasiye, haberleşme giderleri
ve İşletmenin faaliyet alanına giren işlerle ilgili diğer giderler.

c) Münhasıran İşletme tarafından kullanılan binaların elektrik, su ve yakıt giderleri.
ç) İşletmenin faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere yapılan bilimsel araştırma ve bu

araştırma sonuçlarına ilişkin yapılacak basım ve yayım giderleri.
Ücret tarifesinin tespiti
MADDE 9 – (1) İşletmede üretilen mal ve hizmetlerin ücret tarifesinin tespitinde, ma-

liyet fiyatlarının altında olmamak kaydıyla piyasa fiyatları göz önünde tutulur. Ancak, sosyal
içerikli hizmetlerin fiyatlandırılmasında piyasa fiyatları yanında özellikle kamu yararı dikkate
alınır. Mal ve hizmetlerin fiyatları, ilgili birim yöneticilerinin teklifi alınarak Yönetim Kuru-
lunca tespit edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim

Yönetim
MADDE 10 – (1) İşletme hizmetleri; Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu, harcama yet-

kilisi, işletme müdürü, gerçekleştirme görevlisi, muhasebe yetkilisi, veznedar, taşınır mal hesap
sorumlusu, taşınır mal sorumlusu, muhasebe yetkilisi mutemedi ve İşletme bünyesinde görevli
personel tarafından yürütülür.

(2) İşletmenin Yönetim Kurulu, Akademi Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu, sahip
olduğu yetkileri uygun gördüğü ölçüde Yürütme Kuruluna devredebilir.

(3) Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir başkan yardımcısının baş-
kanlığında ve dört öğretim elemanı olmak üzere beş kişiden oluşur. Kurul, başkan dâhil en az
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Çoğunluk sağlanamaması sebebiyle ertelenen
kurul en geç on beş gün içinde yeniden toplantıya çağrılır. Kararlar açık oyla ve oy çokluğu ile
alınır. Oylamada çekimser kalınamaz. Başkan oyunu bütün üyelerden sonra kullanır. Oylamada
eşitlik olması halinde Başkanın katıldığı tarafın oyu üstün sayılır.

(4) İşletmenin harcama yetkilisi Başkandır. Başkan, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde
yardımcılarına, PAEM Müdürüne, enstitü müdürlerine, Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Polis
Meslek Yüksekokulu Müdürleri ile diğer birim yöneticilerine devredebilir. İşletme tarafından
tahsil edilen gelirlerden Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı için ayrılan payların harcanma-
sında ise harcama yetkilisi Özel Güvenlik Denetleme Başkanıdır. Özel Güvenlik Denetleme
Başkanı bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde birim yöneticilerine devredebilir.
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Harcama yetkilisinin yetki ve sorumlulukları

MADDE 11 – (1) İşletme bütçelerinden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin

harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında; hizmet gerekçesi, yapılacak

işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle

görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.

(2) Harcama yetkilileri harcama yetkisini; yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise

hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere, kısmen veya tamamen devredebilirler.

(3) Harcama yetkisi aşağıdaki şartlara uygun olarak devredilir:

a) Yetki devri yazılı olmak zorundadır.

b) Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş olmalıdır.

c) Muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilmelidir.

(4) Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun ve yö-

netmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kul-

lanılmasından ve ilgili mevzuata göre yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.

(5) Kanunların verdiği yetkiye istinaden yönetim kurulu, komisyon ve benzeri kurul

veya komisyon kararıyla yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden doğan sorumluluk söz

konusu kurul veya komisyona ait olur.

(6) Harcama yetkilisinin kanunî izin, hastalık, geçici görev, disiplin cezası uygulaması,

görevden uzaklaştırma ve benzeri nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması hâlinde, ilgili

harcama biriminin harcama yetkilisi, anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir.

İşletme Müdürü ve görevleri

MADDE 12 – (1) İşletme Müdürü, Başkan tarafından atanır.

(2) İşletme Müdürü;

a) İşletmenin idari, malî ve teknik işlerini; ilgili mevzuat hükümleri ile çalışma prog-

ramları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek,

b) Döner sermaye kadrolarına atanan veya görevlendirilen memurlar ile İşletmeye alı-

nan işçilerin görevlerini iş bölümü esasları dahilinde düzenlemek, izlemek ve denetlemek,

c) Döner sermaye memurlarının atamalarını teklif etmek ve İşletmeye işçi alınması, çı-

karılması ve işçilerin özlük haklarına ilişkin işleri yapmak,

ç) İşletmenin çalışma programlarının ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını

sağlamak,

d) Demirbaşlar ile diğer malzemelerin iyi bir şekilde kullanılması, saklanması ve ko-

runması için gerekli tedbirleri almak,

e) Depo ve taşınır mal işlemlerinin usulüne göre yürütülmesini sağlamak, gerekli de-

netimi yapmak,

ile görevlidir.

Gerçekleştirme görevlisi

MADDE 13 – (1) Harcama yetkilileri; yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine

en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini

ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirir. Ödeme emri belgesini düzenlemekle görev-

lendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kont-

rol yaparlar.
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Gerçekleştirme görevlileri ve sorumlulukları
MADDE 14 – (1) Gider gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yap-

tırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendi-
rilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.

(2) Harcama yetkilisi, kendisine en yakın üst kademe yöneticilerinden birisini veya bir-
kaçını ödeme emri belgesini düzenlemek üzere görevlendirir. Görevlendirilen kişiler de ger-
çekleştirme görevlisi olup harcama birimindeki ön malî kontrol görevini yaparlar.

(3) Gelir gerçekleştirme görevlileri; İşletme gelirlerinin tahakkuk ve takip işlemlerini
yürütürler.

(4) Gider ve gelir gerçekleştirme görevlileri, kendilerine verilen görevlerin mevzuatına
ve usulüne uygun olarak yürütülmesinden, düzenledikleri belgelerin doğruluğundan ve diğer
gerçekleştirme görevlileri tarafından düzenlenen belgeler üzerinde yapmaları gereken kontrol-
lerden sorumludurlar.

Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkileri
MADDE 15 – (1) Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edi-

lenleri ilgililerine iade etmek.
b) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.
c) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere

vermek veya göndermek.
ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan işlemlere ve diğer malî işlemlere ilişkin kayıtları

usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, belge ve bilgileri her türlü müdahaleden
bağımsız olarak düzenlemek.

d) Bu Yönetmelik gereğince düzenlenmesi gereken belge ve bilgileri, belirtilen süre-
lerde ilgili yerlere düzenli olarak vermek.

e) Veznenin kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.
f) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen

sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.
g) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında

öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe biriminden uzak yerlerde görev yapan mu-
hasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini iste-
mek.

ğ) Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı
devralmak.

h) 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdareleri He-
saplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi
Hakkında Usul ve Esasların 5 inci maddesinde yer alan defter, mali tablo, belge ve bilgileri
düzenleyip mevzuata uygun olarak bildirmek.

ı) Muhasebe birimini yönetmek.
i) Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.
Muhasebe yetkilisinin sorumlulukları
MADDE 16 – (1) Muhasebe yetkilileri;
a) 15 inci maddede sayılan hizmetlerin zamanında yapılmasından ve muhasebe kayıt-

larının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından,
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b) Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen
değerler ile bunlarda meydana gelen kayıplardan,

c) Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarında
ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden,

ç) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde, geri verilecek tu-
tarın, düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından,

d) Ödemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde bulundurularak,
muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından,

e) Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla, kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı
devralırken göstermediği noksanlıklardan,

f) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre
kontrol etmekten,

g) Yetkili mercilere hesap vermekten,
sorumludurlar.
(2) Muhasebe yetkililerinin Kanuna göre yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları,

görevleri gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır.
(3) Muhasebe yetkililerinin ret ve iadeler ile ayrılıp gönderilmesi gereken paylara ilişkin

fazla ve yersiz ödemelerde sorumluluğu, 17 nci madde uyarınca yapması gereken kontrollerle
sınırlıdır.

Muhasebe yetkililerince ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde yapılacak kontroller

MADDE 17 – (1) Muhasebe yetkilileri ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde;
a) Yetkililerin imzasını,
b) Ödemenin çeşidine göre ilgili mevzuatında belirlenen belgelerin tamam olmasını,
c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,
ç) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,
kontrol etmekle yükümlüdürler.
(2) Muhasebe yetkilileri, birinci fıkrada belirtilen kontroller dışında kontrol ve inceleme

yapamaz; ödemelerde ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. Birinci
fıkrada sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması hâlinde ödeme yapamaz ve öde-
meye zorlanamaz.

(3) Muhasebe yetkilileri, ödeme emri belgesi eki belgelerin, ödemesi yapılacak giderin
çeşidine ve alım şekline göre 31/12/2005 tarihli ve 26040 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde ve özel mevzuatında öngö-
rülen belgelerden olmasını ve bu belgelerin eksiksiz olarak ödeme emri belgesi ekine bağlan-
masını kontrol etmekle sorumlu olup belgelerin alınan mal veya hizmet ya da yapılan iş bazında
miktar veya ara toplam olarak bütçedeki tertiplerine uygunluğunun kontrolünden ve doğrulu-
ğundan sorumlu değildir.

(4) Muhasebe yetkililerinin maddi hataya ilişkin sorumlulukları; bir malî işlemin mu-
hasebeleştirilmesine dayanak teşkil eden karar, onay, sözleşme, hakediş raporu, bordro, fatura,
alındı ve benzeri belgelerde; gelir, alacak, gider ya da borç tutarının tespit edilmesine esas ra-
kamların hiçbir farklı yoruma yer vermeyecek biçimde, bilerek veya bilmeyerek yanlış seçil-
mesi, oranların yanlış uygulanması, aritmetik işlemlerin yanlış yapılması ve muhasebeleştir-
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meye esas toplamlarının muhasebeleştirme belgesinde ilgili hesaplara noksan veya fazla kay-
dedilmek suretiyle yapılan yersiz ve fazla alma, verme, ödeme ve gönderilmesiyle sınırlıdır.
Teknik nitelikteki belgelerde, bu niteliğe ilişkin olarak yapılmış maddi hatalardan bu belgeleri
düzenleyen ve onaylayan gerçekleştirme görevlileri sorumlu olup muhasebe yetkililerinin bu
belgelere ilişkin sorumlulukları aritmetik işlemlerdeki yanlışlıklarla sınırlıdır.

(5) Muhasebe yetkilileri, ön ödemeler ile geri verilecek para ve para ile ifade edilen

değerlere ilişkin olarak düzenlenen muhasebeleştirme belgeleri ve ekleri üzerinde de birinci

fıkradaki hususları kontrol etmekle yükümlüdürler.

Birleşemeyecek görevler

MADDE 18 – (1) Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevleri aynı kişide birle-

şemez.

Veznedar

MADDE 19 – (1) Döner Sermaye Saymanlığınca yapılacak tahsilat ve kasadan yapı-

lacak ödemelere ilişkin işlemler, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından atanacak kefalete tâbi

veznedarlar tarafından yapılır.

(2) Veznedarın görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veznedarlık görevi sayman-

lığın kefalete tabi diğer memurları tarafından yerine getirilir.

Veznedarın görev ve sorumlulukları

MADDE 20 – (1) Veznedar;

a) Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak ödeme ve tahsilât yap-

mak,

b) Tahsil edilen paralar ile ödemeleri günü gününe kasa defterine kaydetmek ve bu ka-

yıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak,

c) Döner sermayeye ait para ve kıymetli evrakı İşletmenin kasasında saklamak,

ç) Tahsilâta ve ödemeye ilişkin belgelerin dip koçanları ile kasa defterini ve sair belge-

leri saklamak,

d) Saymanın vereceği diğer görevleri yapmak,

ile görevlidir.

(2) Veznedar, vezne mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasından, veznedeki

kıymetlerin eksilmesi ve zarara uğramasından doğrudan doğruya sorumludur.

Vezne işlemleri

MADDE 21 – (1) Kasadan yapılacak ödeme miktarları ile ertesi günü yapılacak har-

camaları karşılamak amacıyla kasada bulundurulacak nakit miktarı için Hazine ve Maliye Ba-

kanlığınca genel ve özel bütçeli saymanlıklarda uygulanmak üzere yayımlanan genel tebliğ-

lerdeki limitler uygulanır. Kasa fazlası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında veya kamu

bankası şubelerinden birisinde saymanlık adına açılacak hesaba yatırılır.

(2) Kasadan ödenebilecek miktarı aşan ödemeler muhasebe yetkilisi tarafından imza-

lanan çek veya gönderme emri ile bankadan yapılır.

Giderlerin ödenmesine ilişkin belgeler

MADDE 22 – (1) İşletme bütçesinden yapılacak harcamalarda ödeme belgesine bağ-

lanacak kanıtlayıcı belgeler hakkında Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hü-

kümleri uygulanır.
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Taşınır mal hesap sorumlusu

MADDE 23 – (1) İşletmede, taşınır mal ile ilgili işler, muhasebe yetkilisine karşı so-
rumlu olan ve kefalete tabi taşınır mal hesap sorumlusu tarafından yapılır. Taşınır mal hesap
sorumlusu, ilgili amirin teklifi üzerine Başkan tarafından atanır.

(2) Taşınır mal hesap sorumlusunun izin veya hastalık gibi nedenlerle görevi başında
bulunmadığı zaman bu görev, İşletmenin kefalete tâbi diğer memurlarından birisi tarafından
yerine getirilir.

Taşınır mal hesap sorumlusunun görevleri

MADDE 24 – (1) Taşınır mal hesap sorumlusu;
a) 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan

Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır mal ile ilgili işleri yürütmek, bunlarla ilgili kayıt ve
defterleri tutmak,

b) Taşınır mal kayıtlarına ilişkin defter ve belgeleri saklamak,
c) Muhasebe yetkilisine taşınırın hesabını vermek,
ç) Depo işlemlerini kontrol etmek,
d) Yılsonu sayım tutanağını hazırlamak ve imzalatmak,
e) Mevzuata uygun olarak verilecek diğer görevleri yapmak,
ile görevlidir.
Taşınır mal sorumlusu

MADDE 25 – (1) İşletmenin çalışma konusu ve depo işlemlerinin hacmi dikkate alı-
narak gerekli görülen hallerde 26 ncı maddede belirtilen işlerin yürütülmesi için ayrıca kefalete
tabi bir taşınır mal sorumlusu atanır veya görevlendirilir.

(2) Taşınır mal sorumlusu ilgili amirin teklifi üzerine Başkan tarafından atanır. İzin
veya hastalık gibi nedenlerle taşınır mal sorumlusunun görevi başında bulunmadığı hallerde
bu görev, İşletmenin kefalete tâbi diğer memurlarından birisi tarafından yerine getirilir.

(3) Taşınır mal sorumlusu ile taşınır mal hesap sorumlusu görevleri aynı kişide birle-
şemez.

Taşınır mal sorumlusunun görevleri

MADDE 26 – (1) Taşınır mal sorumlusu;
a) Deponun sevk ve idaresini sağlamak,
b) Gerek hariçten satın alınarak ve gerekse İşletme tarafından üretilerek depoya giren

her türlü madde, eşya, makine, taşıt, malzeme ve benzeri şeylerin kaydını tutmak, bunları mu-
hafaza etmek, yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zararlardan korumak,
kendisinin alamayacağı koruma tedbirleri için ilgililere yazılı olarak bilgi vermek,

c) Depoya giren malzeme ve malları tasnifli, tertipli ve iyi bir durumda muhafaza et-
mek,

ç) Depoya giren ve (b) bendinde sayılan malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı emirlerine
dayanarak belge karşılığında ilgililere vermek,

d) Başka yerlerden gelen veya satın alınan malları muayene komisyonlarına muayene
ettirmek ve depoya girişlerini düzenlemek,

e) Depodan sevk edilecek mal ve malzemenin sevk belgelerini düzenlemek ve sevki
sağlamak,

f) Depo mizanlarını çıkarmak ve bunların muhasebe ile uygunluğunu sağlamak,
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g) Depoda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli tuta-

nakları düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli

işlemleri yapmak üzere taşınır mal hesap sorumlusuna vermek,

ğ) Muhasebe yetkilisinin ve diğer yetkililerin verecekleri diğer görevleri yapmak,

ile görevlidir.

Taşınır mal depo sayımı

MADDE 27 – (1) İşletmenin deposu, her malî yılın sonunda harcama yetkilisi tarafın-

dan görevlendirilecek bir komisyon tarafından sayıma tabi tutularak sayım sonuçları cetvellere

yazılır. Depo noksanı, normal fireler dikkate alınarak saptanır. Depo fazlası gelir kaydedilir.

Taşınır mal hesap sorumlusu ve taşınır mal sorumluları, depo ve depo işlemlerinden dolayı

müteselsilen sorumludurlar.

Muhasebe yetkilisi mutemetleri

MADDE 28 – (1) Saymanlıkça tahsilinde güçlük görülen döner sermaye gelirleri, Dö-

ner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili hükmü gereğince mutemet-

liği onaylanan kefalete tabi muhasebe yetkilisi mutemetlerince tahsil edilir.

(2) Muhasebe yetkilisi mutemetlerine uygun görülecek sayıda muhasebe yetkilisi mu-

temedi alındısı verilir. Muhasebe yetkilisi mutemetlerince tahsil edilen paralar, muhasebe yet-

kilisi mutemedi alındılarının tarih ve numarası itibarıyla, muhasebe yetkilisi mutemetleri kasa

defterine kaydedilir.

(3) Mutemetlerce yapılan tahsilat Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan genel teb-

liğlerde belirtilen süre ve miktarlar dahilinde Döner Sermaye Saymanlığına yatırılır. Tahsilat

miktarının Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen miktara ulaşması halinde tahsil edilen

para en geç izleyen gün saymanlığa yatırılır.

(4) Saymanlıkça para tahsil edildikten veya mutemetçe bankaya para yatırıldıktan sonra

mutemetçe tutulan muhasebe yetkilisi mutemedi kasa defterine “…………………… ………

…….. numaradan …………….numaraya kadar muhasebe yetkilisi mutemedi alındısı ile kasa

defteri kayıtları karşılaştırılmış, defter kayıtlarının doğru olduğu görülmüş ve alındıların kap-

samı olan…………… Türk Lirası …………..tarihli ve ………………..sayılı vezne/banka alın-

dısı ile tahsil edilmiştir/bankaya yatırılmıştır.” şeklinde kayıt konulur ve ilgililerce imzalanır.

Ayrıca, son tahsilata ilişkin muhasebe yetkilisi mutemedi alındısının arkasına da "………….

numaradan ………… numaraya kadar olan alındılar kasa defterine tam ve hatasız kaydedilmiş

ve bu alındılarla tahsil edilen toplam ……………. Türk Lirası ……………. tarihli ve ………

………. sayılı vezne/banka alındısı karşılığında saymanlığa/bankaya yatırılmıştır." şeklinde

kayıt konulur ve ilgililerce imzalanır.

(5) Muhasebe yetkilisi her zaman sayman mutemetlerini kontrol edebilir.

Devir ve teslim işlemleri

MADDE 29 – (1) Muhasebe yetkilisi, veznedar, taşınır mal sorumlusu gibi para ve mal

işleri ile görevli memurlar arasındaki devir-teslim işlemlerinde, Döner Sermayeli İşletmeler

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, devir-teslim süreleri yönünden de 12/11/1974 tarihli ve

7/9044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Çekilmele-

rinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
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Avans işlemleri
MADDE 30 – (1) Tahakkuk ve ödeme belgeleri ile ilgili işlemlerin tamamlanmasını

beklemeyecek kadar ivedi olan çeşitli giderler için harcama yetkililerince görevlendirilen mu-
temetlere, her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen miktar kadar avans verilebi-
lir.

(2) Bir iş için verilen avans, yalnız o iş için harcanır. Mahsup edilecek avans miktarı
kadar mutemede aynı bölümden veya başka bölümden avans verilebilir.

(3) Her mutemet aldığı avansa ilişkin kanıtlayıcı belgeleri en çok bir ay içinde muhasebe
yetkilisine vermekle yükümlü olup işin tamamlanması halinde bir aylık sürenin bitimini bek-
lemeden saymanlığa vermek ve üzerinde kalan avans artığını nakden ödemek zorundadır. Aldığı
avansı bu süre içerisinde, mali yılın son ayında alınan avansları ise bir aylık süreye bakılmak-
sızın en geç mali yılın son günü kapatmak zorundadır.

(4) Mali yılın bitimine kadar fiilen harcandığı halde belgeleri saymanlığa verilmeyen
veya verilmesine rağmen mali yılsonuna kadar saymanlıkça incelenmemesi nedeniyle mahsubu
yapılmayan avans tutarları, mali yılı izleyen bir ay içinde mahsup edilir. Mahsuba ilişkin har-
cama belgeleri avansın verildiği tarih ile en geç ait olduğu bütçe yılının son günü arasındaki
bir tarihi taşıması gerekir. Avans artıkları bu süre sonunda mutlaka tahsil edilir.

Kredi işlemleri
MADDE 31 – (1) Saptanan avans miktarını aşan belirli giderler için harcama yetkili-

sinden alınacak onaya dayanılarak mutemet adına milli bankalar nezdinde kredi açılabilir.
(2) Adına kredi açılan mutemet, bu krediden kendi adına çek düzenleyerek para alamaz.

Banka, mutemedin göstereceği istihkak sahibine doğrudan doğruya ödeme yapar. Krediden,
sadece mutemet tarafından düzenlenen çekler uyarınca banka ödeme yapabilir.

(3) Adına kredi açılan mutemet, harcamalarından sonra artan paranın iadesi için ban-
kaya talimat vermek zorundadır. Aynı şekilde kredi konusu ortadan kalktığında mutemet krediyi
iptal ettirmek zorundadır.

(4) Bu görevlerin mutemetçe yerine getirilmemesi halinde saymanlıkça ilgili bankaya
talimat verilerek açılan kredi saymanlığın banka cari hesabına aktarılır.

(5) Adına kredi açılan mutemedin herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde bi-
rinci fıkrada belirtilen esaslara göre kredi, yeni mutemet adına aktarılır.

(6) Her mutemet, adına açılan krediye ait harcama belgelerini en çok üç ay içinde say-
manlığa vermek zorundadır. Bu süre dolduğu halde verilmeyen harcama belgeleri, harcama
yetkilisi kanalıyla mutemetten alınır. Adına açılan kredinin mahsubu konusunda gerekli işlem-
leri süresinde yapmayan mutemet adına, bir daha kredi açılmaz.

Kayıt usulleri
MADDE 32 – (1) Döner Sermaye Saymanlığınca tutulacak defterler ve muhasebe ka-

yıtları, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürü-
tülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bütçe İşlemleri

Hesap dönemi
MADDE 33 – (1) İşletmenin bütçe dönemi malî yıldır.
Bütçe ve uygulama
MADDE 34 – (1) İşletmenin bütçe tasarısı, muhasebe yetkilisinin önerisi alınarak İş-

letme Müdürü tarafından hazırlanarak en geç Ekim ayı başında İşletmenin Yönetim Kurulu
veya Yürütme Kuruluna sunulur. Bütçe, Başkanın onayı ile kesinleşir.
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(2) İşletme gelirleri, bütçedeki harcama kalemleri ile program hedefleri dışındaki amaç-
lara tahsis edilemez. Yıl içindeki bütçe tertipleri arasındaki aktarmalar Yönetim Kurulu veya
Yürütme Kurulu kararı ve Başkanın onayı ile yapılır.

(3) Bütçede yıl içinde yapılacak ek ve değişiklikler birinci fıkrada öngörülen usullere
uygun olarak yapılır.

Malî denetim
MADDE 35 – (1) İşletmenin malî işlemleri, gelirleri ve giderleri, Sayıştay ve Hazine

ve Maliye Bakanlığınca her zaman denetlenebilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
İhale işlemleri
MADDE 36 – (1) Mal ve hizmet alımı ile yapım işleri, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı

Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu, satış
işleri ise 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fık-
rasına dayanılarak 15/6/1984 tarihli ve 84/8213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Mevzuata aykırı ödeme
MADDE 37 – (1) Mevzuata aykırı olarak yapıldığı sonradan anlaşılan ödemeler, ilgi-

lilerden genel hükümlere göre tahsil edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Döner Sermayeli İş-

letmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 39 – (1) 25/6/2003 tarihli ve 25149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis

Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici
Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“30/4/2020” ibaresi “15/6/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/11/2014 29188

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 11/8/2017 30151
2- 10/4/2020 31095
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Kocaeli Üniversitesinden:
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Uygulama

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Uygulama ve Araş-

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,
e) Yazılım: Değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik aygıtların

birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu sağlayarak görevlerini ya da kullanılabilirliklerini
geliştirmeye yarayan programları,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; bilgi teknolojileri alanına giren konularda Üniversi-

tenin akademik ve idari birimlerinin gereksinim duyduğu yazılımları geliştirmek, kamu kurum
ve kuruluşları ile özel kuruluşların gereksinim duyduğu her türlü yazılım ve sistem yönetimi
temelli proje hizmetlerinin ve bunların uygulama çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde
yürütülmesini sağlamak, danışmanlık hizmeti vermek; en yeni bilgi teknolojilerinin aranması,
bulunması, uygulamaya konulması amacıyla disiplinler arası araştırmalar yapmak; Üniversi-
tenin bilgi toplumuna geçiş sürecinde e-üniversite projeleri ile ilgili çalışmalar yaparak, bu ko-
nularda uygulanacak politikaların belirlenmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitenin yazılım ihtiyaçlarını ve önceliklerini belirlemek, planlamak, Üniver-

sitenin diğer birimleri tarafından bildirilen istekleri değerlendirmek ve gerek görüldüğünde bu
istekleri Üniversitenin ilgili diğer birimlerine yönlendirmek.

b) Üniversitenin bilgi teknolojileri altyapısını geliştirmek için gerekli her türlü araştırma
ve geliştirme çalışmaları yapmak, ihtiyaç duyulan yazılımları mevcut insan kaynakları ve ön-
celikler dâhilinde geliştirmek ve güncel kalmasını sağlamak.
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c) Üniversitenin ihtiyaç duyduğu bilgi teknolojileri altyapısı ve yazılımların zamanında
geliştirilmesi ve güncelliğinin sağlanması için gerek duyulduğunda Üniversite Teknoparkı ve
diğer üniversiteler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla iş birliği
çerçevesinde ortak projeler yürütmek.

ç) Merkez bünyesinde geliştirmekte ve yürütmekte olduğu yazılımların ihtiyaç duyduğu
donanım ve sistem altyapısı gereksinimlerini ilgili birimlerin de katkısı ile belirlemek; bu ya-
zılımların sağlıklı şekilde hizmet verebilmesi için gerek duyulduğunda Üniversitenin tüm elek-
trik, ağ ve sunucu altyapısında yapılması gereken düzenlemeleri sorumlu birimlerden talep et-
mek.

d) Bilgi teknolojileri konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların kar-
şılaştıkları yazılım sorunlarının çözümüne yönelik proje çalışmalarını yapmak, uzman görüşü
oluşturmak, bilirkişi hizmeti vermek, seminer, kurs, konferans düzenlemek, gerektiğinde ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde bu çalışmalar ile ilgili sertifikalı eğitim programları düzen-
lemek.

e) Çalışmalarını daha ileri düzeye çıkarabilmek ve bilgi teknolojileri alanına giren ko-
nularda görevli elemanların bilgi ve görgüsünü artırmak için yurt içindeki ve yurt dışındaki
kurumlardan yararlanmak üzere iş birliği yapmak.

f) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik verileri
açıklayan yayınlar yapmak.

g) Bilgi işlem alanında bilimsel ve teknik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, des-
teklemek, düzenlemek.

ğ) Üniversitede araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencilerin yetiş-
mesine katkı sağlamak.

h) Bilimsel veya sosyal sorumluluk nitelikli yurt içi ve yurt dışındaki büyük çaplı pro-
jelerde ihtiyaç duyulan yazılımların geliştirilmesine mevcut imkânlar dâhilinde katkı sağla-
mak.

ı) Bilgi teknolojileri ile ilgili her türlü eğitim, araştırma ve uygulamaları teşvik etmek,
desteklemek ve bunlardan resmi ve özel kuruluşlar ile kişilerin yararlanmasını sağlamak.

i) Bilgi teknolojileri ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla
iş birliği yapmak.

j) Bilgi teknolojileri ile ilgili konularda Rektörlüğün belirlediği diğer faaliyetleri ger-
çekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden gö-
revlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim ele-
manları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün
onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Mü-
dürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet
eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinden bir kişi
vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni müdür görevlendirilir.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygu-

lamak.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sun-

mak.
ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
d) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile iş birliği yapmak.
e) Merkez birimlerinin genel gözetim ve denetim görevini yürütmek, birimler arasında

personel ve görev değişikliği yapmak.
f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
g) Araştırma ve uygulama projelerini yapacak proje elemanlarını, proje yürütücülerini

belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere ilgili birimlere sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil yedi kişiden

oluşur. Diğer üyeler, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre
ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyeleri
süreleri dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir. Süresi biten üye yeniden görevlendi-
rilebilir. Süresi dolmadan ayrılanların yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni
üyeler görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün da-
veti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Mü-
dürün önerisi üzerine, gerektiğinde Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili bilgi, beceri
ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu
toplantılarına katılabilirler.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda, gündemdeki konularla ilgili ka-

rarlar almak.
b) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini

belirlemek.
c) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.
ç) Merkez tarafından döner sermaye faaliyetleri kapsamında Üniversite içi veya dışına

yapılacak hizmetlerin fiyatlarının döner sermaye usul ve esaslarına göre belirlenmesi için Üni-
versite Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak.

d) Merkez bünyesinde bilimsel çalışma, danışma, değerlendirme grupları ve komis-
yonları kurmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından belirlenecek
personeller ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Yönetim Kurulu Kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER
Ticaret Bakanlığından:
İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ 
(İHRACAT 96/31)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT 2020/8) 

MADDE 1 – 19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Ya-
sak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in geçici 1 inci maddesi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan (EK:2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Liste-
sinin 33 ila 40 ıncı sıraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/9/1996 22762

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 8/10/1997 23134

2- 5/2/1998 23249

3- 19/7/1998 23407

4- 9/2/2000 23959

5- 26/6/2000 24091

6- 21/4/2002 24733

7- 7/8/2002 24839

8- 8/11/2002 24930

9- 14/3/2004 25402

10- 21/5/2004 25468

11- 18/1/2005 25704

12- 17/3/2005 25758

13- 6/6/2006 26190

14- 17/8/2007 26616

15- 27/6/2008 26919

16- 1/4/2009 27187

17- 18/9/2009 27353

18- 19/9/2009 27354

19- 10/11/2010 27755

20- 17/5/2011 27937

21- 5/8/2011 28016

22- 7/1/2020 31001

23- 4/3/2020 31058

24- 26/3/2020 31080
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Ticaret Bakanlığından:

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(İHRACAT 2020/9) 

MADDE 1 – 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kay-

da Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda

Bağlı Mallar Listesinin 35 ila 38 inci sıraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/6/2006 26190

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 13/7/2006 26227

2- 28/11/2007 26714

3- 26/12/2007 26738

4- 27/6/2008 26919

5- 30/9/2010 27715

6- 21/4/2011 27912

7- 1/8/2013 28725

8- 11/3/2016 29650

9- 11/7/2017 30121

10- 22/3/2018 30386

11- 1/6/2018 30438

12- 1/9/2018 30522

13- 28/9/2018 30549

14- 18/4/2019 30749

15- 18/3/2020 31072
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3301 

—— • —— 
İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3302 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1 ADET KURUTMA VE KAPLAMA CİHAZLARI İLE BİRLİKTE TARAMALI 

ELEKTRON MİKROSKOBU (FEG-SEM) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Çankırı Karatekin Üniversitesi Proje Yönetim Birimi ihtiyacı 1 adet Kurutma ve 

Kaplama Cihazları ile birlikte Taramalı Elektron Mikroskobu (FEG-SEM) teknik şartnamesine 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, 

kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacaktır 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 14/05/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca 

belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 3285/1-1 
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32 KALEM MULTİDİSİPLİNER LABORATUVAR MAKİNE VE TEÇHİZATLARI 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı, 

32 Kalem Multidisipliner Laboratuvar Makine ve Teçhizatları teknik şartnamesine ve malzeme 

listesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (malzeme listesine göre) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, malzeme listesi, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek 

şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15/05/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 

malzeme listesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 

komisyonca belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her 

kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. 

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

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

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

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

 3286/1-1 
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13 KALEM MUHTELİF MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Tedarik 

Koordinasyon Şube Müdürlüğü ihtiyacı "13 kalem muhtelif mutfak malzemesi", Ofisimiz tip 

ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik evsafı ve malzeme listesine uygun 

şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (malzeme listesine göre) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

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

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

birlikte teknik evsafı, malzeme listesi, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek 

şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 14.05.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik evsafı ve malzeme 

listesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca 

belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her 

kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. 

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

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

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

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

 3287/1-1 
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BAKIM ONARIM İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR 

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

Fabrikamız Pompa, Küspe Yolu Bantları ve Taraklı Transport Bakım Onarım işleri işi, 

Türkiye Şeker Fabrikaları Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü 

İle Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Alınmak Suretiyle ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2020/226610 

1 - İdarenin 

a) adresi : Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. Susurluk/BALIKESİR 

b) telefon ve faks numarası : Tel  : 0 266 865 19 40 (4 Hat) 

  Faks: 0 266 865 26 04-05 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız tüm tesis pompalarının bakım onarımı, 

Küspe yolu bantları ve taraklı transport bakım onarımı 

ve küspe prese akış oluklarının değişiminin teknik 

şartlara uygun şekilde “ANAHTAR TESLİMİ OLARAK 

YAPILMASI” işin konusunu teşkil etmektedir. 

b) yapılacağı yer : Susurluk Şeker Fabrikası 

c) işin süresi : Yer teslimini müteakip 90 takvim gününde 

tamamlanacaktır. 

3 - İhalenin 

a) yapılacağı yer : Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) tarihi ve saati : 12.05.2020 Salı saat 14.30 

4 - İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. 

Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel 

karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 3312/1-1 
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DÜZELTME İLANI 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Kireç Taşı Alım İşine ait İhale Kayıt Numarası Sehven 2020/210552 olarak yazılan ve 

ihale tarihi 04/05/2020 olarak belirlenen İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki; 
İhale Kayıt Numarası : 2020/228091  
İhale Tarih ve Saati : 18.05.2020 - 10:00 
Şeklinde düzeltilmiştir. 
Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması 

gerekmektedir. 
Not: 21 Nisan 2020 tarihli 31106 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

ilana ait ihale bilgileri değişiklikleri yukarıda belirtilmiştir. 
İlan olunur. 3318/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Amity Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim A.Ş. ve Transatlantic Petroleum Ham 

Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim A.Ş.’nin müştereken sahip oldukları AR/AMT-
TRS/K/F18-a3,a4, F18-b4 ve F17-b3 pafta no’lu 3 (üç) adet petrol arama ruhsatının süresinin 
04.07.2020 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı 
fıkrası gereğince ikişer yıl sürelerle uzatılması için 15.04.2020 ve 16.04.2020 tarihli dilekçeleriyle 
müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci 
fıkrası gereğince ilan olunur. 3265/1-1 

—— • —— 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 21.04.2020 Karar No:7442 

ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 
• MERKEZİ ve 
   TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86, 06530  
   Çankaya/ANKARA 
• MÜRACAAT TARİHİ : 05.12.2019 
RUHSATIN: 
• KONUSU : Arama ruhsatı  
• YÜZÖLÇÜMÜ : 58.305 hektar 
• BÖLGESİ : Kara 
• KAPSADIĞI İLLER : Edirne, Tekirdağ 
• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/F17-d 
KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;  
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmî 

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 
 3266/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3317/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3306/1-1 
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Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden: 

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesi, Diş Hekimliği 

Fakültesi ve Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) 

gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacak olup, ilgililerin 

ücretleri özel bütçeden karşılanacaktır. 
 

UNVANI 
KADRO 

KODU 
ADEDİ ARANAN NİTELİKLER 

Fizyoterapist 01 2 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun 

olmak, 

Biolog 02 1 

Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, 

Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve 

Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun 

olmak, 

Biolog 03 1 

Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, 

Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve 

Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun 

olmak, 3. basamak kamu hastanelerinin 

laboratuvarlarının, moleküler biriminde en az 2 yıl 

mesleki deneyimi bulunmak, 

Hemşire 04 31 
Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık 

Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak, 

Hemşire 05 5 

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık 

Memurluğu Alanı - Ebelik- Hemşirelik Dalının, 

Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Hemşirelik 

Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı 

- Sağlık Memurluğu Dalların birinden mezun olmak, 

Sağlık Teknikeri 06 2 
Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans 

programlarının birinden mezun olmak, 

Sağlık Teknikeri 07 1 

Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans 

programlarının birinden mezun olmak, (Veteriner 

Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesinde istihdam 

edilecektir) 

Sağlık Teknikeri 08 1 

Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans 

programlarının birinden mezun olmak, (Diş Hekimliği 

Fakültesinde istihdam edilecektir) 
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Sağlık Teknikeri 09 1 

Radyoterapi ön lisans programından mezun olmak, 3. 

basamak kamu hastanelerinde radyoterapi alanında en az 

5 yıl mesleki deneyimi bulunmak, 

Sağlık Teknikeri 10 3 
Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans 

programlarının birinden mezun olmak, 

Sağlık Teknikeri 11 1 

Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans 

programlarının birinden mezun olmak, (Veteriner 

Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesinde istihdam 

edilecektir) 

Sağlık Teknikeri 12 1 

Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Hekimliği-

Hijyen, Diş Teknik Sekreterliği ön lisans programlarının 

birinden mezun olmak, (Diş Hekimliği Fakültesinde 

istihdam edilecektir) 

TOPLAM 50  

 

1- Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde 

belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. 

Genel Şartlar:  

a) Türk Vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 

muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş 

olmak, 

e) 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı 

yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak, 

2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi 

esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya 

sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek 

taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.  

3- 2018 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak. 

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

Not: Atanmaya hak kazanan adaylar ihtiyaca binaen hemen göreve başlatılacağından, 

göreve başlamasına engel bir durumunun bulunmaması gerekir. 
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BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 

1- Başvurular; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren https://basvuru.firat.edu.tr 

online başvuru formu üzerinden elektronik ortamda, 15 gün içerisinde yapılacaktır. 

2- Adaylar formda ilgili alanları doldurup, istenen belgeleri sisteme okunaklı olacak 

şekilde elektronik ortamda yükleyecektir. 

3- Şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılmayacak, ilanımıza aykırı olarak bu şekilde 

başvuru yapan aday olması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.  

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI: 

Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için 2018/KPSS P94, önlisans mezunları 

için 2018/KPSS P93 ve lisans mezunları için 2018/KPSS P3 puan türüne bakılarak değerlendirme 

yapılacaktır. Puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması 

halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim 

listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi 

itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.firat.edu.tr web adresinde ilan edilecektir. 

Her kadronun 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil olarak atanma hakkı kazanan 

adayların atanma başvurusu yapmaması, feragat etmesi veya ilgilinin aranan şartları taşımadığının 

tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yedekten 

çağrılacakların listesi periyotlar halinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web 

sayfasından (http://personel.db.firat.edu.tr) ilan edilecek, ilgililere elektronik ortamda                 

(e-mail/telefon) bilgilendirme yapılacaktır. Yedeklerin çağrılmasında ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 

gerçeği saklayarak ve 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonuna 

atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit 

edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak 

talebinde bulunamayacaktır. 

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: 

1- Öğrenim belgesi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi veya e-devletten indirilecek 

mezun belgesi) 

2- KPSS sonuç belgesi (ÖSYM Sorgulama Kodu Belirgin Olacaktır) 

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi 

4- Fotoğraf 

5- Görev/Hizmet belgesi (Sadece mesleki deneyim şartı olan kadrolara başvuran 

adaylardan istenmektedir. 

Bu kadrolara başvuran adaylar görev yapmış oldukları 3. basamak Kamu Hastanelerinin 

Başhekimliğinden alacakları Başhekim veya Başhekim Yardımcılarının imzaladığı resmi belgeyi 

sisteme yükleyecektir.) 3261/1-1 
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Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Iğdır Üniversitesi Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları 

gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden 

mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca 

onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış 

olmaları gerekmektedir. 

Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adaylar Başvuru Dilekçelerinde, 

başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, 

yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve 

yayınlardan oluşan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet Flash 

bellek/CD’yi ekleyerek dosyayı ilgili birimlere vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu 

hizmetlerini gösterir hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.) 

Başvurular 02.05.2020 - 18.05.2020 tarihleri içerisinde yapılacaktır. Posta ile yapılan 

başvurularda postada meydana gelecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır. 
 

S.N Unvan D Fakülte Bölüm Anabilim Dalı Açıklama 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
4 

Sağlık 

Bilimleri 

Beslenme ve 

Diyetetik 

Beslenme ve 

Diyetetik 

ABD 

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora 

yapmış olmak. 

2 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
5 

Sağlık 

Bilimleri 

Çocuk 

Gelişimi 

Çocuk 

Gelişimi 

ABD 

Çocuk Gelişimi alanında doktorasını 

yapmış olmak veya Tıp Fakültesi mezunu 

olup, tıpta uzmanlık/ doktora yapmış 

olmak. 

3 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 

Sağlık 

Bilimleri 

Çocuk 

Gelişimi 

Çocuk 

Gelişimi 

ABD 

Çocuk Gelişimi alanında doktorasını 

yapmış olmak veya Tıp Fakültesi mezunu 

olup, tıpta uzmanlık/ doktora yapmış 

olmak. 

4 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 

Sağlık 

Bilimleri 
Ebelik Ebelik ABD 

Ebelik/ Hemşirelik anabilim dallarının 

birinde doktora yapmış olmak veya Tıp 

Fakültesi mezunu olup, Tıpta 

uzmanlık/doktora yapmış olmak. 

5 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
5 

Sağlık 

Bilimleri 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon

ABD 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) 

alanında doktora yapmış olmak veya Tıp 

Fakültesi mezunu olup, Tıpta 

uzmanlık/doktora yapmış olmak. 

 3262/1/1-1 
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Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de 

yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 

Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin’ 

ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

GENEL ŞARTLAR 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

b) 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. 

c) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 

alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji 

enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının 

üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler. 

d) 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 yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

e) Adaylarda, 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. 

f) Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında 

lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir 

koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar. 

g) İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına 

ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir. 

ÖZEL ŞARTLAR 

(1) 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. 

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 

alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda 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. 



Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 2 Mayıs 2020 – Sayı : 31115 

 

ÖNEMLİ NOTLAR 

- Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son 

başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması 

gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) 

- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak 

onaylanması gerekmektedir. 

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 

sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 

hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 

- Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir 

tebligat yapılmayacaktır. 

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenilen belgeler: 

1- Başvuru dilekçesi, 

2- Özgeçmiş, 

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

4- Lisans/Lisansüstü (onaylı) Diploma fotokopileri, 

5- Resmi Transkript Belgesi (onaylı) (Lisans Eğitimi ile ilgili) 

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası 

Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi, 

7- ALES Belgesi, 

8- Son altı ay içinde çekilmiş 2 Adet fotoğraf, 

9- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı 

Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar 

getireceklerdir.) 

10- Adli sicil kaydı olmadığına dair e-devlet üzerinden alınan belge. 

11- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 

12- Yabacı Dil Belgesi 

SINAV TAKVİMİ: 

Duyuru Başlama Tarihi : 02.05.2020 

Son Başvuru Tarihi : 18.05.2020 

Ön Değerlendirme Tarihi : 21.05.2020 

Sınav Giriş Tarihi : 01.06.2020 

Sonuç Açıklama Tarihi : 03.06.2020 

 

S.N Unvan D ALES Dil Fakülte Bölüm ABD Açıklama 

1 

Öğr. 

Gör. (Ders 

verecek) 

3 70 50 
Sağlık 

Bilimleri 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon

Tıp Fakültesi muzunu 

olmak veya Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon (FTR) lisans 

mezunu olup, herhangi bir 

alanda tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

 3262/2/1-1 
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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

2547 sayılı Kanun ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri 
uyarınca; Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümüne 1 (bir) adet 
Profesör, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümüne 1 (bir) 
adet Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 2 (iki) adet belirli süreli statüde öğretim üyesi 
alınacak olup adaylarda aranacak nitelikler aşağıda verilmiştir. 

Fakültesi Birimi/Bölümü Unvanı Adedi Uzmanlık Alanı/Açıklama 

Sosyal ve Beşeri 

Bilimler Fakültesi 

Ekonomi 

Bölümü 
Profesör 1 

Doktorasını İktisat alanında yapmış olmak. Doçentliğini Makro 

İktisat alanında almış olmak ve Bankacılık, Doğrudan Yabancı 

Yatırımlar, Finans ve Ekonomik Büyüme, Davranışsal 

Ekonomi ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası çalışmalar 

yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak. 

Tarım ve Doğa 

Bilimleri Fakültesi 

Bitkisel Üretim 

ve Teknolojileri 

Bölümü 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Doktorasını Bitki Koruma alanında yapmış olmak. Sebze ve 

endüstri bitkileri zararlılarında insektisitlere direnç konusunda 

ulusal ve uluslararası çalışmaları bulunmak. İngilizce ders 

verme yeterliliğine sahip olmak. 

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunun 48 inci 
maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde, Melikşah Mahallesi 
Beyşehir Caddesi No:  9 Meram/KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 
Personel Daire Başkanlığına; başvurdukları birimi/bölümü ve iletişim adreslerini belirten bir 
dilekçe ile birlikte ekinde özgeçmişlerini (YÖK formatında), öğrenim durumlarını gösterir 
belgeleri ve doçentlik/doktora belgesinin aslı veya onaylı suretini, 2 (iki) adet fotoğraf, Nüfus 
Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı örneğini, bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları ve yabancı dil 
bilgisini gösterir belgeyi, H faktörü değerini, uzmanlık alanıyla ilgili kongre ve konferans 
tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora 
veya yüksek lisans tez çalışmalarını, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını 
kapsayan faaliyetlerini ve başlıca araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği yayın listesini kapsayan 
başvuru dosyasından Profesör kadrosu için 6 adet (ayrıca 6 adet CD halinde), Doktor Öğretim 
Üyesi kadrosu için 4 adet (ayrıca 4 adet CD halinde) teslim etmeleri gerekmektedir.  

1) Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kayda alınmayacaktır. Başvurular şahsen 
veya posta yolu ile yapılabilecektir. 

2) Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme 
Kriterleri Yönergesi kapsamında adayın bilimsel çalışmaları değerlendirilir. 

3) Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen 
koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları 
değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir. 

4) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 
onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir. 

5) Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması veya askerlik 
yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. 

Daha fazla Bilgi için : (0 332) 223 54 23 - 223 53 74 - 223 54 88   
e-posta : personel@gidatarim.edu.tr        
web : www.gidatarim.edu.tr 3284/1-1 
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili 
maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden 
itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğe, Doktor Öğretim 
Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. 

Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme / 
Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir. 

Başvuruda İstenilen Belgeler: 
Profesör kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası 
Doçent kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası. 
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi 

4 takım bilimsel yayın dosyası. 
Adaylar bilimsel yayın dosyalarının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, diğer nüshalarını 

elektronik ortamda (taşınabilir bellek) teslim edebilirler. 
 
BİRİMİ ANABİLİM DALI/ PROGRAM UNVAN AD AÇIKLAMA 

Diş Hekimliği Fakültesi 
Pedodonti (Çocuk) Diş 
Hekimliği 

Profesör 1 - 

Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Profesör 1 
Kromatografik  ilaç  analizleri  konusunda  çalışmış 
olmak. 

Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Profesör 1 İlgili alanda doçent unvanı almış olmak. 

Fen Fakültesi Genel Fizik Profesör 1 
Eğik manyetik ve elektrik alanlar konusunda çalışmış 
olmak. 

Fen Fakültesi Nükleer Fizik Profesör 1 İlgili alanda doçent unvanı almış olmak. 

Fen Fakültesi 
Yüksek Enerji ve Plazma 
Fiziği 

Profesör 1 İlgili alanda doçent unvanı almış olmak. 

Fen Fakültesi Fizikokimya Profesör 1 Radyoaktif metaller üzerine çalışmaları olmak. 
İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi 

Bankacılık Profesör 1 - 

İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi 

Mali Hukuk Profesör 1 - 

İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Profesör 1 - 
Mühendislik Fakültesi Seramik Profesör 1 Seramik hammaddeler üzerine çalışmaları olmak. 
Mühendislik Fakültesi Enerji Profesör 1 İklimlendirme sistemleri üzerine çalışmaları olmak. 

Mühendislik Fakültesi Nanoteknoloji Mühendisliği Profesör 1 
Nanopartikül sentezi konusunda çalışmalar yapmış
olmak 

Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Laboratuar Teknikleri Profesör 1 - 
Teknoloji Fakültesi Malzeme Teknolojileri Profesör 1 İçten yanmalı motorlar üzerine çalışmış olmak. 
Tıp Fakültesi Biyofizik Profesör 2 - 
Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Profesör 1 - 

Tıp Fakültesi Üroloji Profesör 1 
Mesane inflamasyonu ve stronsiyum üzerine çalışmış 
olmak. 

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Profesör 1 - 

Mühendislik Fakültesi 
Elektro Manyetik Alanlar 
ve Mikrodalga Tekniği 

Doçent 1 İlgili alanda doçent unvanı almış olmak. 

Cumhuriyet Sosyal 
Bilimler MYO 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Dr.Öğr.Üyesi 1 Otellerde hizmet telafisi üzerine çalışmış olmak. 

Gürün MYO Aşçılık Dr.Öğr.Üyesi 1 İlgili alanda çalışmış olmak. 
Mühendislik Fakültesi Nanoteknoloji Mühendisliği Dr.Öğr.Üyesi 1 Femtosaniyeli lazerler üzerine çalışmaları olmak 

Sağlık Hizmetleri MYO Yaşlı Bakımı Dr.Öğr.Üyesi 1 
Hemşirelik  alanında  doktora  yapmış  olup,  yaşlı 
bakımı üzerine çalışmaları olmak. 

Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Dr.Öğr.Üyesi 1 
Toprak kaynaklı  enerji sistemleri üzerine çalışmış
olmak. 

Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Dr Öğr.Üyesi 1 
Dermatolojide  deneysel  parazit  modelleri  üzerine 
çalışmış olmak. 

Tıp Fakültesi Fizyoloji Dr.Öğr.Üyesi 1 
Tıp Fakültesi mezunu olup, deneysel epilepsi üzerine 
çalışmış olmak. 

 3288/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 3269/1-1 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

 
 3271/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/8)
–– İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/9)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 11/3/2020 Tarihli ve 2015/16368 Başvuru Numaralı

Kararı

NOT: 30/4/2020 tarihli ve 31114 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanı
Kararları yayımlanmıştır.

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


