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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim or-

ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hitit Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (HİTİT-TÖMER): Hitit Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştır-

ma Merkezini,

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,

ç) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Hitit Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Hitit Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak

amacıyla yurt içinde ve yurt dışında ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmak, yurt içinde

ve yurt dışında Yabancı dil olarak Türkçe öğrenmek isteyen bireylere, iki dilli Türk çocuklarına,

Türk soylulara ve Türkiye’ye gelen göçmenlere Türkçe öğretmek ve gerektiğinde bu gruplar-

daki bireylere çeşitli eğitim faaliyetlerinde bulunmak, ders programları hazırlamak, dil sınavları

gerçekleştirmek, eğitim-öğretim materyalleri oluşturmak.

b) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla

ve Türkiye ve yurt dışındaki üniversitelerin ilgili birimleri ile Türkçe ve yabancı dillerin öğre-

timi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faali-

yetlerinde bulunmak.

c) Türkçe’nin anadili veya yabancı dil olarak öğretimi konusunda uygulamalar ve araş-

tırmalar yaparak programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki

ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

ç) Türkçenin öğretimi ile ilgili uygulama ve araştırmaları teşvik etmek amacıyla semi-

ner, kurs ve toplantılar düzenlemek.

d) Türkçeyi öğretmek ve yabancılara Türk kültürünü ve Üniversiteyi tanıtmak amacıyla

yurt içi ve yurt dışında düzenlenen fuarlara ve toplantılara katılmak, buralarda tanıtım standı

açmak ve bununla ilgili tanıtım materyalleri temin etmek ve hazırlamak.

e) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve diğer görüntülü medyaları hazır-

lamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür ve benzeri bilgilendirici ve teşvik edici mater-

yaller yayımlamak, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek.

f) Türkçe ve yabancı dil öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla

yurt içinde ve yurt dışında çeşitli seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür

çalışmalara katılmak.

g) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrenci-

lerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğret-

menliği, Türkçe Öğretmenliği, Dilbilim, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Batı Dilleri
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ve Edebiyatları, Doğu Dilleri ve Edebiyatları bölümlerinin son sınıf öğrencilerine ve mezun-

larına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerekti-

ğinde bu çalışmalar kapsamında ilgili mevzuatı çerçevesinde sertifikalar vermek.

ğ) Üniversitenin ve Merkezin yurt içinde ve yurt dışında görünürlüğünü ve saygınlığını

arttırmak, uluslararası öğrencilere Türkiye’de eğitim-öğretim olanakları sağlamak için Üniver-

siteye kabul sınavları, yabancı öğrenci sınavları (YÖS) ve Türkçe Yeterlik Testi (TYT) gibi

çeşitli dil sınavları hazırlamak, yurt içinde ve yurt dışında bu sınavları yapmak.

h) Türkçe ve yabancı dil öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer

dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

ı) Çeşitli kurum ve kuruluşlarda eğitim gören Türk ve yabancı öğrencilere Türkçe dil

becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.

i) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla diğer dillerden Türkçeye ve Türkçeden

diğer dillere çeviriler yapmak.

j) Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği

sorunlar konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler getir-

mek.

k) Türkçenin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın-yayın organlarıyla

iş birliği yapmak.

l) Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya yö-

nelik programlar düzenlemek, Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeye Türk kültürünü en güzel

şekilde tanıtmaya teşvik etmek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında geziler düzenlemek ve

ilgili mevzuatı çerçevesinde ödüller vermek.

m) Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak Türkçenin eğitimi-öğretimi

ile ilgili kurslar düzenlemek, seminerler vermek, komisyonlar oluşturmak, ortak projeler ge-

liştirmek, uygun görüldüğü takdirde yapılan faaliyetleri ilgili mevzuatı çerçevesinde sertifika

ile belgelendirmek.

n) Türkçenin öğretimi ile ilgili çevrimiçi olanaklardan faydalanmak ve bu kapsamda

uzaktan eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu ve tam zamanlı statüdeki öğretim ele-

manları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Mü-

dür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
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(2) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi

müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresi

sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdürün yokluğunda yerine, Mü-

dürün görevlendireceği müdür yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Mü-

dürün kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür

görevlendirilir.

(3) Müdür yardımcıları, Merkezin işleyişinde ve çalışmaların yürütülmesinde Müdürle

birlikte çalışırlar.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek.

d) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

e) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp

Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin eleman ihtiyaçlarını, gerekçeleri ile Rektörlüğe bildirmek.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri, çeşitli kamu kurum ve

kuruluşları ile iş birliği yaparak amaca uygun projeleri gerçekleştirmek ve karşılıklı yardım-

laşmayı sağlamak.

(2) Müdür; Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından ve ge-

liştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın etkinlikleri ve sınavların düzenli

bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve so-

nuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitede Merke-

zin faaliyet alanlarında görev yapan öğretim elemanları arasından olmak üzere en az beş üyeden

oluşur. Üyeler, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu

üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirile-

bilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere

aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Müdürün gerekçeli teklifi ile Yönetim Kurulu üyeleri

Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) İzinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan

üyenin görevi, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından sona erdirilir.

(3) Üyeliğin herhangi bir nedenle boş kalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere

aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır. Toplantı için

salt çoğunluk aranır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğunun talebi ile olağanüstü olarak

da toplanabilir. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün

kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar

almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.

b) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.

c) Merkezde görev yapan öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlar hazırlamak

ve hizmet içi eğitim programları ile ilgili esasları düzenlemek.

ç) Merkezde birimler oluşturmak, bu birimlerin oluşturulması ile ilgili esasları belirle-

mek, bu birimlerde görev yapacak öğretim elemanlarının alımı ve yetiştirilmesiyle ilgili ilkeleri

belirlemek, mevcut birimlerden kapatılması gerekli görülenler hususunda Rektörlük makamına

önerilerde bulunmak.

d) Merkezde eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için çalışma grupları ve eğitim ko-

ordinatörlükleri oluşturmak.

e) Merkez kurslarında uygulanacak ücretler ve indirimlerle ilgili Rektöre önerilerde

bulunmak.

f) Merkezde eğitim-öğretim planlaması kapsamında yeni şubeler açılması ve mevcut

şubelerden gerekli görülenlerin kapatılması hususunda Rektöre önerilerde bulunmak.

g) İlgili mevzuat hükümlerine göre şubelerin kuruluş ve işleyişi hakkında ilkeleri be-

lirlemek, hazırlamak ve hazırlanan esasları Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi

hususunda gerekli işlemleri yürütmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Dil kursları

MADDE 11 – (1) Merkezdeki kursların türü, süreleri ve içerikleri, bu kurslara ait dö-

nemler, düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kayıt koşulları, kurslarda kul-

lanılacak öğretim araçlarının hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin sonlarında veya ba-

ğımsız uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve uygulama süreçleri, kurslarda görev alacak

öğretim görevlilerinin seçimi ve bunların eğitimi ve kurslara hazırlanması gibi eğitimsel ko-

nular Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Alt birimler

MADDE 12 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak

üzere alt birimler oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen

personel tarafından karşılanır.
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Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 8/1/2019 tarihli ve 30649 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit

Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Malatya Turgut Özal Üniversitesinden: 

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/4/2019 tarihli ve 30738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Malatya

Turgut Özal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci

fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiş-

tir.

“a) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların eğitim dalı yönün-

den, ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları,

başvurdukları programın puan türünden en az 55 ALES puanına veya YÖK tarafından ALES

ile eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana

sahip olmaları gerekir.  Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki

anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ve doktora/sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık,

diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık ve eczacılıkta uzmanlık mezun-

larının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES puanı aranmaz.”

“(4) Doktora/sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner he-

kimliğinde uzmanlık ve eczacılıkta uzmanlık mezunu adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-

manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir

ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik ve uzmanlık

alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil

edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
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“(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en

az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kre-

disiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eği-

tim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az yedi

ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Bir öğrenci bir

dönemde uzmanlık alan dersi, tez yönetimi ve seminer hariç, 15 krediden fazla ders alamaz.

Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için

kayıt yaptırmak zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla derslerin en çok iki tanesi

lisans dersleri arasından seçilebilir. Öğrencinin bu dersleri alabilmesi için ilgili anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı gereklidir.”

“(7) Uzmanlık alan dersi; tezsiz yüksek lisans dışında diğer programlarda öğretim üye-

sinin danışmanlığını yaptığı öğrencilere, çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimle-

rinin aktarılmasını, çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel yazıları izleyebilme

ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik teorik bir derstir.  Uzman-

lık alan dersi ve tez yönetimi dersi enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman atamasının ya-

pıldığı tarihte başlar ve danışmanlık görevi sona erinceye kadar, yarıyıllarda ve yaz tatillerinde

de devam eder. Danışman öğretim üyesi, görevli olduğu enstitüler ve danışmanı olduğu öğrenci

sayısı dikkate alınmadan tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en fazla dokuz saat

uzmanlık alan dersi ders yükü olarak kabul edilir. Danışman ataması yapılan öğrenciler, da-

nışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini ve tez yönetimi dersini almak zorundadır. Uz-

manlık alan dersi ve/veya tez yönetimi dersinden üst üste iki kez ya da aralıklı olarak üç kez

başarısız olan öğrencinin kaydı silinir. Seminer, uzmanlık alan dersi ve tez yönetimi dersi kre-

disizdir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(5) Öğrencinin, üst üste iki yarıyıl kayıt yenilememesi halinde, enstitü ile ilişiği kesi-

lir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin

alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya

rapor vermek zorundadır.  Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak de-

ğerlendirilir.”

“(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış ol-

ması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için

toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en

az yedi ders, 2 seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240

AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki

kredilik 14 ders, 2 seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en

az 300 AKTS kredisinden oluşur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Doktora programına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönünden ilgili ana-

bilim/anasanat dalınca uygun görülecek yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, başvurduk-

ları programın puan türünden en az 60 ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eş de-

ğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip ol-

maları, ayrıca YDS’den en az 55 puana veya eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavları için

belirlenen standart puana sahip olmaları gerekir. Ancak doktora/sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık,

diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık ve eczacılıkta uzmanlık mezun-

larının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlen-

dirme işlemleri için; 

1) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-

manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir

ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik ve uzmanlık

alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil

edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve

enstitü yönetim kurulu onayı ile farklı anabilim/anasanat dallarından, farklı enstitülerden ve

üniversitelerden ders alınabilir. Bu durumda yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler

en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler en fazla dört ders seçebilir. Doktora

programlarında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kuru-

lunun onayı ile yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, derslerin en çok

iki tanesi yüksek lisans dersleri arasından; lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşu-

luyla, en çok iki tanesi lisans dersleri arasından seçilebilir. Lisans dersleri ders yüküne ve dok-

tora kredisine sayılmaz.”

“(4) Uzmanlık alan dersi; tezsiz yüksek lisans dışında diğer programlarda öğretim üye-

sinin danışmanlığını yaptığı öğrencilere, çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimle-

rinin aktarılmasını, çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel yazıları izleyebilme
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ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik teorik bir derstir. Uzmanlık

alan dersi ve tez yönetimi dersi enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman atamasının yapıldığı

tarihte başlar ve danışmanlık görevi sona erinceye kadar, yarıyıllarda ve yaz tatillerinde de de-

vam eder. Danışman öğretim üyesi, görevli olduğu enstitüler ve danışmanı olduğu öğrenci sa-

yısı dikkate alınmadan tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en fazla dokuz saat uz-

manlık alan dersi ders yükü olarak kabul edilir. Danışman ataması yapılan öğrenciler, danışmanı

tarafından açılan uzmanlık alan dersi ve tez yönetimi dersini almak zorundadır. Seminer, uz-

manlık alan dersi ve tez yönetimi dersi kredisizdir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için

Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ikinci yarıyılın başında enstitüye önerir.

Tez danışmanının atanması, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 43 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim veya anasanat dalı başkanlığının onayı

ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda

doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğ-

renci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci her yarıyıl en

fazla iki ders alabilir. Özel öğrenci olarak ders almaları uygun görülen adaylar, ilgili mevzuat

hükümlerine göre öğrenim ücretini ödemek suretiyle ders kayıtlarını yaparlar. Lisansüstü prog-

rama kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet

işlemleri, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir ve enstitüye bil-

dirilir. Muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler, ilgili lisansüstü eğitiminde verilen ders-

lerin %50’sini geçemez.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Lisansüstü program kontenjanlarının ve öğretim üyesi başına düşen en fazla öğ-

renci sayısının belirlenmesinde, ilgili mevzuat hükümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul,

Senato ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

(5) Üniversite tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğren-

cilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları du-

rumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek sü-

reler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/4/2019 30738
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

516,137 METREKÜP AHŞAP TRAVERS ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden:  
İhale Kayıt No : 2020/581335 
1-İdarenin :  
a) Adresi  : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0312 211 14 49-211 12 25 
c) Elektronik Posta Adresi  : basrimeletli@tcdd.gov.tr  
2-İhale konusu mal veya  
   hizmetin adı ve süresi : TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Kullanılmak Üzere 

516,137 Metreküp Ahşap Travers Alımı (İşin Süresi 120 
yüzyirmi) Takvim Günüdür) 

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

4-İhalenin Saati : 24/11/2020 Salı günü, saat 10:00 
5-İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

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

Başkanlığına 24/11/2020 Salı günü, saat 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
7-İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

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

tabi değildir. 8861/1-1 
—— • —— 

SÜRE UZATIM İLANI 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
İdaremizce, 15.09.2020 tarih ve 31245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak ihale ilanına 

çıkılan; 
- Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Gez Mahallesi, 250 ada, 40 ve 69 parsellerdeki, 
- İzmir ili, Çiğli ilçesi, Küçükçiğli Mahallesi,1075 ada, 1 parseldeki, 
- Yalova ili, Merkez ilçesi, Kazımiye Mahallesi, 195 ada, 6 parseldeki (22800000/ 

30800000 hissesi) 
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- Yalova ili, Merkez ilçesi, Kirazlı Mahallesi, 91 parseldeki, 

- Yalova ili, Armutlu ilçesi, Karşıyaka Mahallesi, 804 ada, 14 parseldeki, 

taşınmazlar için yapılacak ihalelerin son teklif verme tarihi 16.12.2020 günü, saat 18.00’e 

kadar uzatılmıştır. 

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak 

hazırlanıp, İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve 

saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Kamuoyuna duyurulur. 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA 

Ayrıntılı bilgi için irtibat 

Tel: (312) 585 83 30 Faks: (312) 585 80 51 

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr 8912/1-1 

—— • —— 
İPTAL İLANI 

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünden: 

Yapı ve Tesislerin Kiraya Verilmesi İlanı’nın ihalesi 2886 sayılı Kamu İhale Kanununun 

29 uncu maddesine göre yapılmamasına karar verilmiştir. 

İhale kayıt numarası : 

1-İdarenin  

a) Adresi : İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

b) Telefon ve faks numarası : 0 212 262 77 10-38 Hat Var. 0212 262 18 76 

c) Elektronik posta adresi  : istanbulobm.@ogm.gov.tr 

2-İptal edilen ihalenin ilanının 

yayımlandığı 
 

a) Resmî Gazete :14.10.2020 Tarih ve 31274 Sayılı 

b) Gazetenin adı ve tarihi  

(yayımlanmış ise) 
: Günboyu  02.10.2020 

3-İhale iptal tarihi  : 27.10.2020 

4- İptal nedeni veya yapılmama 

nedenleri 

: 26.10.2020 Tarihli İnceleme Raporu 

doğrultusunda ihale dokümanında yıkılarak enkazı 

kaldırılacak olan 27 Adet 47.826 m2 kapalı  alanlı 

binaların statik değerlendirmelerinin yeniden 

yaptırılması amacıyla ihalenin yapılmamasına karar 

verilmiştir. 

 8860/1-1 
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1 ADET BİLGİSAYARDAN KALIBA POZLANDIRMA MAKİNASI  

(CTP, DİZGİ+FİLM+KALIP SİSTEMİ) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İşletmemizce, 1 adet Bilgisayardan kalıba pozlandırma  makinası (CTP, dizgi+film+kalıp 
sistemi) teknik özellikler listesi ve Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 
belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü Satınalma Şefliğinde ve 
Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname 
bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya İşletmenin banka hesaplarından birisine 
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 özellikler 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, 12/11/2020 günü, saat 12.00’ a kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme 
Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri Gebze/ KOCAELİ 
adresinde 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 edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 
zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 
edilecektir. 

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

6 - İhale konusu 1 adet Bilgisayardan kalıba pozlandırma  makinası (CTP, dizgi+film+ 
kalıp sistemi) için (TL./ad.) teklif  verilecek  olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. En 
uygun fiyat, toplam teklif fiyatı esas alınacak olup, devamında sözlü olarak tekliflerini 
sürdürmeleri de bu toplam tutar üzerinden olacaktır. 

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 Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8851/1-1 
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4 KISIM 39 KALEM KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MALZEMESİ  
SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü Gölcük Tersanesi 

Komutanlığı ihtiyacı 4 kısım 39 kalem kişisel koruyucu donanım malzemesi, Ofisimiz tip ticari 
şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan ihtiyaç listesine, teknik şartnamelerine ve 

numunelerine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, kapalı teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle isteklilerin kapalı teklif mektupları içinde sundukları fiyat teklifleri nihai 
fiyatları olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 

başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca aynı gün veya bilahare 

bildirilecek bir tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik istekler 

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

bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman 
verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen 

şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından 

birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 
2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

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

3. Teklifler, 09.11.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 
belirtilecektir 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 
 8857/1-1 
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MAHSUL BUĞDAY SATILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 

1- İşletmemizin 2020 yılı üretimi tahmini 414.180 Kg. mahsul buğday açık artırma 

suretiyle partiler halinde satışa sunulacaktır.  

2- İhale 13.11.2020 Cuma günü saat 14.00’de Amasya -Mecitözü karayolunun 25 nci 

Km.’deki İşletmemiz Merkezinde yapılacaktır. Bu tarihte ihale gerçekleşmez veya verilen fiyatlar 

uygun görülmez ise, ihale 20.11.2020 Cuma günü aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.   

3- Satışa sunulacak buğdaylarla ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir. 

 

P.N. CİNSİ ÇEŞİDİ 
TAHMİNİ 

MİKTAR (KG) 

MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ 

TEMİNAT %5  

(TL) 
(TL/KG) TUTAR (TL) 

1 M.Buğday Flamura 138.000 1,90 262.200,00 13.110,00 

2 M.Buğday Flamura 138.000 1,90 262.200,00 13.110,00 

3 M.Buğday Flamura 138.180 1,90 262.542,00 13.127,10 

 TOPLAM  414.180  786.942,00 39.347,10 

 

Müşteriler geçici teminatını yatırmak kaydıyla diledikleri partinin ihalesine girebilirler. 

Geçici teminatlar İşletmemizin T.C. Ziraat Bankası Amasya Şubesindeki TR 22 0001 0000 3005 

9943 7852 24 İban nolu hesabına yatırılarak dekontları komisyona ibraz edilecektir. 

4- İhaleye ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar/ ANKARA), Çorum, Gaziantep, Tokat, Ankara, Konya, Polatlı, Eskişehir Ticaret 

Borsalarında ve İşletmemizde görülebilir. 

5-İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.  

a) Kanuni ikametgahı olması,  

b) Geçici teminat vermesi,  

c) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarına ve 

halihazırda faaliyette olduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri, 

d) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin 

ibraz edilmesi, Gerçek kişiler de imza sirkülerini ibraz edeceklerdir. 

6- İşletmemiz satışlar yönünden 4734 sayılı Kanuna tabi olmayıp,  ihaleyi yapıp 

yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.  

Tel : 0358 273 52 97 – 98 

0505 670 48 43  -  0506 584 41 06 Fax: 0358 273 52 14 

 8856/1-1 
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1 ADET MOBİL MUTFAK ARACI SATIN ALINACAKTIR 
Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden: 

 
 8891/1-1 

—— • —— 
1 ADET MOBİL OFİS (CAMLI VAN) ARACI SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden: 

 
 8892/1-1 
  



3 Kasım 2020 – Sayı : 31293 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

 

JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNARELLİ SU ARAMA RUHSAT SAHALARI 

İHALE EDİLECEKTİR 

Kocaeli Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür 

Varlıkları Müdürlüğünden:   

1- İhale Konusu İş : 

İlimiz hudutları dahilinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda belirtilen 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat sahalarının, 5686 sayılı Jeotermal 

Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 

2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

A)- Kocaeli İli, Gölcük İlçesi sınırlarında, ER:3335478 nolu 1720,25 hektar alana sahip, 

G23C1, G23C2, G23C4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen saha, 

Ruhsat Safhası: Arama Ruhsatı 

Kaynağın Cinsi: Doğal Mineralli Su Arama 

 

Poligon1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 7.NOKTA 

Sağa (Y) 738000 743200 743200 743183 743200 743200 740802 

Yukarı (X) 4504000 4504000 4503951 4503951 4503330 4502450 4502482 

 
8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA 11.NOKTA 12.NOKTA 13.NOKTA 14.NOKTA 

Sağa (Y) 739504 739504 739500 739510 739617 739648 738000 

Yukarı (X) 4502504 4502500 4502500 4502385 4500220 4500000 4500000 

Poligon2 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA    

Sağa (Y) 737000 737000 733000 733000    

Yukarı (X) 4498000 4496650 4496650 4498000    

 

B)- Tahmin Edilen Bedel : 

İLÇE Mahallesi 
ALAN 

(HEKTAR) 

MUHAMMEN 

BEDEL 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 
İHALE TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

Gölcük Siretiye 
1720,25 

hektar 
29.425,39 TL 882,76 TL 17.11.2020 14:00 

2- İhale Konusu İş : 

İlimiz hudutları dahilinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda belirtilen 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat sahalarının, 5686 sayılı Jeotermal 

Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 

2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.  

A)- Kocaeli İli, Gebze İlçesi, sınırlarında bulunan ER:3342087 nolu, 2895,0 hektar alana 

sahip, F22c3, G22b2, G23a1, paftalarında aşağıda koordinatları verilen saha, 
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Ruhsat Safhası: Arama Ruhsatı 
Kaynağın Cinsi: Doğal Mineralli Su Arama 
 

  1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA  
Sağa (Y) 707900 709600 708600 710000 714500 709300  
Yukarı (X) 4536500 4541100 4543100 4545000 4539400 4535900  

 
B)- Tahmin Edilen Bedel : 

İLÇE Mahallesi ALAN 
(HEKTAR) 

MUHAMMEN 
BEDEL 

GEÇİCİ 
TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE 

SAATİ 

Gebze Ovacık 2895,0 hektar 49.519,84 TL 1.485,59 TL 17.11.2020 14:15 
3- İhale Konusu İş : 
İlimiz hudutları dahilinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda belirtilen 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat sahalarının, 5686 sayılı Jeotermal 
Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 
2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.  

A)- Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Tavşancıl mevkii sınırlarında, ER:3368968 nolu 249,2 
hektar alana sahip, G23A4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen saha, 

Ruhsatın Safhası: Arama Ruhsatı 
Kaynağın Cinsi: Jeotermal Kaynak Su Arama 
  

 
B)- Tahmin Edilen Bedel : 

İLÇE Mahallesi ALAN 
(HEKTAR) 

MUHAMMEN 
BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 

Gebze Tavşancıl 249,2 hektar 8.525,68 TL 255,77 TL 17.11.2020 14:30 
 
4- İhale Şartname ve Eklerinin  : 
a) Alınacağı Yer  : Kocaeli Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı,  

Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları 
Müdürlüğü İzmit/KOCAELİ 

b) Hangi Şartlarda Alınacağı  : İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 
150,00 TL bedel karşılığında satın almaları 
zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri  
mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adresten 
alınabilir. 

  Şartname bedeli; Ziraat Bankası Kocaeli Şubesi 
Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Muhasebe 
Birimi IBAN:TR65 0001 0001 6367 9473 2750 01 
nolu hesaba yatırılacaktır. 

5- İhalenin  : 
a) Yapılacağı Yer  : Kocaeli Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, 

Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları 
Müdürlüğü Toplantı Salonunda Körfez Mah. Ankara 
Karayolu Cad. No: 129 İzmit/KOCAELİ 

b) Yapılacağı Tarih  : 17.11.2020 Salı günü 

 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 7.NOKTA 
Sağa (Y) 715840 715840 717240 717240    
Yukarı (X) 4516080 4517860 4517860 4516080    



3 Kasım 2020 – Sayı : 31293 RESMÎ GAZETE Sayfa : 45 

 

c) Usulü  : 2886 sayılı D.İ.Kanunun 45. maddesine göre Açık 
Teklif Artırma Usulü 

6- Tekliflerin  : 
a) Verileceği Yer  : Kocaeli Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı,  

Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları 
Müdürlüğü Toplantı Salonu İzmit/KOCAELİ 

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati  : 17.11.2020 Salı günü 
   3335478 Ruhsatlı saha için saat: 14:00 
   3342087 Ruhsatlı saha için saat: 14:15 
   3368968 Ruhsatlı saha için saat 14:30 
7- İhaleye Katılma Belgeleri : 
İhaleye Katılacaklar aşağıdaki belgeleri komisyona sunacaklardır. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası 
b) Gerçek kişi istekliler; 
1- Yıl içerisinde alınmış ikametgah ilmuhaberi 
2- Noter tasdikli imza beyannamesi 
3- T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti 
c) Tüzel Kişi İstekliler; 
1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan 

veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 
belge 

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri 

3-Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı 
vergi levhası 

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 
kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi 

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 
imzalanmış ortaklık sözleşmesi 

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 
Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

g) Kocaeli Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı , Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür 
Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul ettiklerine dair imzalanmış ihale şartnamesi 

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminata ait alındı makbuzu 
veya banka teminat mektubu 

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 
j) Vergi borcu yoktur yazısı 
8- İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli 

suretleri ile birlikte en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, sıra numaralı alındılar 
karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. 

9- Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf ile yapılacak müracaatlar ve 
postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

10- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 8473/1-1 
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MÜBADELE İLANI 
Kastamonu Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden: 
Aşağıda cinsi, miktarı, durumu ve tahmini bedelleri belirtilen (18) adet araç ve (1) adet 

motosiklet HEK taşıt, ihtiyaç fazlası olarak belirlenen demirbaş malzemeler ile hurda durumunda 
bulunan malzemeler 4645 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca 
mübadele usulü ile ihale edilecektir. 

 
1-İdarenin 
a) Adresi 

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Destek 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü Aktekke Mahallesi 
Yalçın Caddesi No:24 Merkez / KASTAMONU 

b) Telefon ve Faks Numarası 0 366 214 31 61- 62 Dahili (6430) –  
Fax: 0 366 214 3160 

c) Elektronik Posta Adresi kastamonulojistik@egm.gov.tr 

2- Mübadele Karşılığında Verilecek 
Mal ve Malzemelerin; Cinsi, Miktarı ve 
Durumu 

HEK durumundaki (7) adet binek otomobil, (1) 
adet Minibüs, (10) adet Kamyonet K.K. (1) adet 
Motosikletten oluşan toplam (19) adet taşıt, 
154,167,182 nolu teknik komisyon raporunda 
belirlenen (11) kalem ihtiyaç fazlası demirbaş 
malzemeler ile 12260 kg hurda alüminyum plaka, 
1250 kg hurda bilgisayar, yazıcı, ekran vb. ile 
17000 kg hurda durumunda bulunan demirbaş 
malzemeler. 

a) Tahmini Bedeli 435.221,00 TL. 

3- Mübadele Karşılığında Alınacak 
Mal ve Malzemelerin Özellikleri 

En az (1) adet 2020 model Fiat Doblo Cargo 
Maxi Standart Plus 1.6 M.Jet 120 HP K.K.,(Cift 
Katlanır Arka Kapı 4Adet Kar tipi Dış lastiği 
dahil) (2) Adet Fiat Doblo Combi Standart Easy 
1.6 M.Jet 105HP (Cift katlanır arka kapı 8 Adet 
kar tipi dış lastiği dahil) marka panel tipi taşıt, en 
az (1000) Top 1.Hamur A4 Fotokopi Kağıdı 
80g/m², 

a) Tahmini Bedeli 460.450,00 TL. 

b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri 
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Destek 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü Aktekke Mahallesi 
Yalçın Caddesi No: 24 Merkez / KASTAMONU 

c) Teslim Etme Tarihi 
Mübadele karşılığı alınacak olan mal ve 
malzemeler, mübadele kararının tebliğinden 
itibaren (15) gün içinde teslim edilecektir. 

d) Teslim Alma Tarihi 

Mübadelesi yapılan mal ve malzemeler, 
mübadele karşılığı olan mal ve malzemelerin 
teslim edildiği günü izleyen (15) gün içerisinde 
yüklenici tarafından bulundukları yerlerden 
teslim alınması zorunludur. 

4- Mübadelenin Yapılacağı Yer 
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Destek 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü Aktekke Mahallesi 
Yalçın Caddesi No: 24 Merkez / KASTAMONU 

a) Tarihi ve Saati 17.11.2020 günü saat:14.00 

mailto:tamer.ozen@egm.gov.tr
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5- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 
Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler; 
a) Teklif Mektubu, 
b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın ödendiğine dair “Vezne Alındı 

Makbuzu” 
c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir 

belge, 
d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, 

tüzel kişiliği temsilen katılanların ise Noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişi olması halinde 
noter tasdikli imza beyannamesi. 

e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belge (Nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) 
f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 

dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kendisinin, 
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, limitet şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 
kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette ortakların hepsinin, komanditer 
ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim 
kurulu üyelerinden, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerinden, 
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi. 

g) Ekte sunulan ve mübadele dokümanı ile birlikte verilecek olan taahhütname istekliler 
tarafından imzalanarak teklif zarfı ile birlikte teslim edilecektir. 

6- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
7- Mübadele dokümanı Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

Aktekke Mahallesi Yalçın Caddesi No:24 Merkez / KASTAMONU adresinde görülebilir veya 
Kastamonu Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 100 TL’nin yatırıldığına dair belgeyi ibraz etmek 
sureti ile aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını 
satın almaları zorunludur. 

8- Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. Teklif 
zarfları 17.11.2020 günü saat 14.00’e kadar Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü Aktekke Mahallesi Yalçın Caddesi No:24 Merkez / KASTAMONU adresine 
teslim edilecektir. 

9- Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam 
edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir. 

10- İstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden (13057,00 
TL.) den az olmamak kaydıyla kendilerinin belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir. 
Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, (90) 
günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 

11- Sözleşme yapılacak ancak notere tescil ettirilmeyecektir. Sözleşme yapma süresi 
içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde 
sözleşme yapılması ve kesin teminatın yatırılması zorunlu değildir. 

12- Mal ve malzemelerin ayrıntılı özellikleri ile bulundukları yerler şartname ekinde ve 
www.kastamonu.pol.tr web sitesinde görülebilecektir. Mal ve malzemeler, hafta içi 09.00 ile 
17.00 saatleri arasında görülebilecektir. 

13- Verilecek teklifler en az 60 (altmış) takvim günü geçerli olacaktır. 
14- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 8753/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 8914/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8915/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8916/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8917/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8918/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
Bakırköy 9. İcra Müdürlüğünün 2009/5582 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyaları Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 

 8779/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 29. İcra Müdürlüğünün 2004/10405 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyaları Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 

 8780/1-1 
—— • —— 

Şırnak Belediye Başkanlığından: 
İPTAL İLANI 

24.08.2020 tarihli ve 31223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlk Defa Atanmak Üzere 
Memur Alımı ilanı iptal edilmiştir. 

İlan olunur. 8913/1-1 
—— • —— 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

Üniversitemizin Akademik birimlerinde ihtiyaç duyulan öğretim elemanı alımı ile ilgili 
olarak hazırlanan ilan metni, 22.10.2020 tarihli ve 31282 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun 
olarak yayımlanmıştır. Ancak söz konusu ilan metninde aşağıda belirtilen şekliyle düzeltme 
yapılmış olup, kadrolarımıza başvurular devam etmektedir. 

İlgililere duyurulur. 
DÜZELTİLMESİ YAPILAN KADROLARA AİT BİLGİLER : 

BİRİM /BÖLÜM 
Öğretim 
Görevlisi 

AÇIKLAMALAR 
ANABİLİM/ 

ANASANAT DALI/ 
PROGRAM 

MURADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU 

SAÇ BAKIM VE 
GÜZELLİK 

HİZMETLERİ 
1 

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Öğretmenliği Bölümü, Güzel 
Sanatlar veya Eğitim Fakültelerinin Resim Bölümü'nden lisans 
mezunu olup, Kamu kurumlarında saç bakımı ve güzellik 
hizmetleri alanı ile ilgili en az 2 (iki) yıl deneyimli olduğunu 
belgelendirmek. (Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 
uzmanlık alanı olduğundan ALES'ten muafiyet uygulanacaktır.) 

SAÇ BAKIM VE 
GÜZELLİK 

HİZMETLERİ 
1 

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Öğretmenliği Bölümü, Eczacılık 
Fakültesi veya Fakültelerin İşletme Bölümü'nden lisans mezunu olup 
belirtilen alanların birinde tezli yüksek lisansını yapmış olmak. Alanı 
ile ilgili en az 3 (üç) yıllık iş deneyimine sahip olmak ve Milli 
Eğitim Bakanlığı onaylı Kadın Saç Tasarımı veya Milli Eğitim 
Bakanlığı onaylı Saç Kesimi kurs bitirme belgesinin birine sahip 
olmak. 

 8858/1-1 
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Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 
maddeleri uyarınca, Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve 
Yükseltme Kriterleri’nde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.  

Başvuru Şartları: 
• Profesör kadroları daimi statüdedir. Profesör kadrosuna müracaat eden adayların 

https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilecekleri başvuru formunu 
doldurmaları ayrıca başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine 
özgeçmişlerini, Doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının 
fotokopisini, bilimsel çalışma ile yayınlarını ve bu yayınlara yapılan atıfların listelerini, eğitim-
öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora 
çalışmalarının listelerini içeren dosyaya Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre 
word formatında hazırlanmış puan cetvelini ekleyip, elektronik başvuru dosyasını 
oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 (bir) adet basılı olarak, 5 (beş) adet elektronik ortamda 
(CD/Flash Bellek) hazırlayarak şahsen Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları 
gerekmektedir. Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak 
gösterecekler. Adayların, doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl, açık bulunan 
profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.  

• Doçent kadroları daimi statüdedir. Doçent kadrosuna müracaat eden adayların 
https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilecekleri başvuru formunu 
doldurmaları, ayrıca başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; 
özgeçmişlerini, doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının 
fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten 
ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dosyaya Öğretim 
Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puan cetvelini 
ekleyip, elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 (bir) adet basılı olarak, 3 
(üç) adet elektronik ortamda (CD/Flash Bellek) hazırlayarak şahsen Rektörlük Personel Dairesi 
Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 

• Doktor Öğretim Üyesi kadroları için müracaat edecek adayların, başvuru formuna 
https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilir. Başvurmak istedikleri birim ve 
anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesinin onaylı örneğini, 2 adet 
fotoğrafını, nüfus cüzdanının fotokopisini, yabancı dil belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve 
konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları içeren dosyaya Öğretim Üyeliğine Atama ve 
Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puan cetvelini ekleyip, elektronik 
başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 (bir) adet basılı olarak, 3 (üç) adet elektronik 
ortamda (CD/Flash Bellek) hazırlayarak şahsen ilgili Dekanlığa başvurmaları gerekmektedir.  

• Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) 
gündür. Başvurular şahsen yapılacaktır. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.   

Genel Açıklamalar: 
1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesindeki genel şartları 

ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.  
2) Adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat 

sırasında ilgili birime vermeleri gerekmektedir.  
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3) Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına 
başvuramazlar. 

4) Bir aday birden fazla kadroya başvuramaz. Aksi takdirde tüm başvuruları geçersiz 
sayılır. 

5) Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 
onaylandığına dair belgelerin müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir. 

6) Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

7) Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde 
atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.  

8) Müracaat eden adayların Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve 
Yükseltme Kriterlerinde (https://erzurum.edu.tr/birim/personel/ adresinden ulaşılabilir) belirtilen 
esaslara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” 
tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen 
adayların müracaatları kabul edilecektir.   

Not: Son başvuru tarihi tatil gününe denk geliyor ise bir sonraki iş günü son gün olarak 
değerlendirilecektir. 

 

FAKÜLTE ADI BÖLÜM ADI Anabilim Dalı Adı 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Derecesi 

Kadro 
Adedi 

Başvuru Koşulu 

MÜHENDİSLİK  
VE MİMARLIK 
FAKÜLTESİ 

MAKİNE 
MUHENDİSLİGİ 

KONSTRÜKSİYON 
VE İMALAT 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 1 

Makine Mühendisliği 
alanında doktora yapmış 
olup metallerin eklemeli 
imalatı konusunda 
çalışmalar yapmış olmak 

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK 
ANALİZ VE 

FONKSİYONLAR 
TEORİSİ 

Doç. Dr. 1 1 

Doçentlik unvanını 
Matematik bilim dalından 
almış olup Sabit Nokta 
ve Denge Problemleri 
üzerine çalışmalar 
yapmış olmak 

SAĞLIK BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ 

HEMŞİRELİK 
ÇOCUK SAĞLIĞI 
ve HASTALIKLARI 

HEMŞİRELİĞİ 
Profesör 1 1 

Doçentlik unvanını 
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Hemşireliği 
alanında almış olup Adli 
Hemşirelik konularında 
çalışmalar yapmış 
olmak. 

BESLENME VE 
DİYETETİK 

BESLENME 
BİLİMLERİ 

ANABİLİM DALI 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 1 

Tıbbi Biyokimya alanında 
doktora yapmış olup 
İskemi Reperfüzyon 
konusunda çalışmalar 
yapmış olmak.  

İKTİSADİ VE  
İDARİ BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 
EKONOMETRİ EKONOMETRİ 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 1 

Lisans, yüksek lisans ve 
doktorasını Ekonometri 
alanında yapmış olup 
Kesikli Tercih Modelleri 
ile ilgili çalışmalar 
yapmış olmak 

 8826/1-1 
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak kaydıyla (ÖNCELİKLİ 
ALANLAR KAPSAMINDA) araştırma görevlisi alınacaktır.  

Araştırma Görevlisi kadroları için Başvurularda İstenen Belgeler 
1. Başvuru dilekçesi, 
2. Özgeçmiş, 
3. Nüfus cüzdan fotokopisi, 
4. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge, 
5. Lisans diploması ve transkript (Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü 

örneği, e-Devlet üzerinden alınanların karekodlu olması gerekmektedir.), 
6. Doktora öğrencilerinin Yüksek Lisans mezuniyet belgelerinin ve transkript belgelerinin 

aslı veya aslı gibidir onaylı fotokopisi, 
7. Öğrenci belgesi ( Aranan niteliklerde belirtilen, Yüksek Lisans veya Doktoraya devam 

ettiklerini gösteren öğrenci belgesi teslim edeceklerdir.), 
8. İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf), 
9. ALES sonuç belgesi, 
10. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya 

eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi.  
11. Adli sicil belgesi, 
12. Hizmet belgesi (Herhangi bir kamu kurumunda çalışmış/çalışan adaylar için.) 
AÇIKLAMALAR 
1. İlanda belirtilen kadrolara atanacak adayların işlemlerinde “Öncelikli Alanlardaki 

Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin 
Usul ve Esaslar” dikkate alınacaktır. 

2. Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.  
3. Başvurular, kadro ilanında belirtilen akademik birimlere şahsen veya posta ile 

yapılacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmeler, posta yoluyla eksik veya onaysız iletilen belgeler 
ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.  

4. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai 
değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/ 
Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır. 

6. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında lisans mezuniyet notunun 
hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulu kararıyla belirlenir. 

7. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca 
yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
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Başvuru tarihleri : İlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün. 

Ön değerlendirme sonuçlarının yayınlanması : 26 Kasım 2020 

Sınav tarihi : 03 Aralık 2020 

Sınav sonuçlarının açıklanması : 10 Aralık 2020 

 

SIRA FAKÜLTE BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 
UNVAN 

KAD. 

DER. 
ADET 

İHTİYAÇ VE HİZMET GEREKLERİ 

DOĞRULTUSUNDA 

ARANAN NİTELİKLER 

1 
Hukuk 

Fakültesi 

Kamu 

Hukuku 

Anayasa 

Hukuku 
Araştırma Görevlisi 4 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olup, Anayasa Hukuku 

alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor 

olmak. 

2 
Hukuk 

Fakültesi 

Özel 

Hukuk 

Fikri Mülkiyet 

Hukuku 
Araştırma Görevlisi 4 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olup, Fikri Mülkiyet Hukuku 

alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor 

olmak. 

3 
Hukuk 

Fakültesi 

Kamu 

Hukuku 

Genel Kamu 

Hukuku  
Araştırma Görevlisi 4 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olup, Genel Kamu Hukuku 

alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor 

olmak. 

4 
Hukuk 

Fakültesi 

Kamu 

Hukuku 

Hukuk 

Felsefesi ve 

Sosyolojisi 

Araştırma Görevlisi 4 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olup, Hukuk Felsefesi ve 

Sosyolojisi alanında tezli yüksek lisans veya doktora 

yapıyor olmak. 

5 
Hukuk 

Fakültesi 

Kamu 

Hukuku 
Hukuk Tarihi Araştırma Görevlisi 4 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olup, Hukuk Tarihi alanında 

tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 

6 
Hukuk 

Fakültesi 

Özel 

Hukuk 
İslam Hukuku  Araştırma Görevlisi 5 1 

Hukuk Fakültesi veya İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi 

mezunu olup, İslam Hukuku alanında tezli yüksek 

lisans veya doktora yapıyor olmak. 

7 
Hukuk 

Fakültesi 

Özel 

Hukuk 

İş ve Sosyal 

Güvenlik 

Hukuku  

Araştırma Görevlisi 5 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olup, İş ve Sosyal Güvenlik 

Hukuku alanında tezli yüksek lisans veya doktora 

yapıyor olmak. 

8 
Hukuk 

Fakültesi 

Özel 

Hukuk 

Medeni 

Hukuk  
Araştırma Görevlisi 5 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olup, Medeni Hukuk 

alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor 

olmak. 

9 
Hukuk 

Fakültesi 

Özel 

Hukuk 

Medeni Usul 

ve İcra İflas 

Hukuku  

Araştırma Görevlisi 6 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olup, Medeni Usul ve İcra 

İflas Hukuku alanında tezli yüksek lisans veya doktora 

yapıyor olmak. 

10 
Hukuk 

Fakültesi 

Özel 

Hukuk 

Milletlerarası 

Özel Hukuk 
Araştırma Görevlisi 6 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olup, Milletlerarası Özel 

Hukuk alanında tezli yüksek lisans veya doktora 

yapıyor olmak. 

11 
Edebiyat 

Fakültesi 
Tarih 

Osmanlı 

Müesseseleri 

ve Medeniyet 

Tarihi 

Araştırma Görevlisi 7 1 
Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi alanında 

doktora yapıyor olmak. 

12 

Siyasal 

Bilgiler 

Fakültesi 

Siyaset 

Bilimi ve 

Kamu 

Yönetimi 

Siyaset ve 

Sosyal 

Bilimler 

Araştırma Görevlisi 7 2 Siyaset Psikolojisi alanında doktora yapıyor olmak. 
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B Sözleşmeli Personel Alımı 
Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne (Giderleri Özel Bütçeden 

Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 
istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre ortaöğretim için 2018 
dönemi KPSS, lisans mezunları için 2020 dönemi KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle 
aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 61 adet sözleşmeli personel alınacaktır. 
ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 

UNVAN 
KODU 

UNVANI ADEDİ 
ÖĞRENİM 
DURUMU 

BÜTÇESİ BİRİMİ 
KPSS 
PUAN 
TÜRÜ 

BAŞVURU KOŞULLARI 

H-1 Hemşire 50 Lisans 
Özel 
Bütçe 

Sağlık 
Araştırma ve 

Uygulama 
Merkezi 

KPSSP3 - Hemşirelik lisans mezunu olmak. 

H-2 Hemşire 8 Ortaöğretim 
Özel 
Bütçe 

Sağlık 
Araştırma ve 

Uygulama 
Merkezi 

KPSSP94 
- Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık 
memurluğu alanı/dalı mezunu olmak. 

D-1 Diyetisyen 1 Lisans 
Özel 
Bütçe 

Sağlık 
Araştırma ve 

Uygulama 
Merkezi 

KPSSP3 

- Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak. 
- Metabolik cerrahi uygulamalarında beslenme ve 
diyetetik alanında herhangi bir modül eğitimi 
sertifikasına sahip olmak. 
- Bağırsak mikrobiyotası ve probiyotik alanında kurs, 
seminer veya kongre katılım belgesine sahip olmak. 

DS-1 
Diğer Sağlık 

Personeli 
1 Lisans 

Özel 
Bütçe 

Sağlık 
Araştırma ve 

Uygulama 
Merkezi 

KPSSP3 

- Odyoloji lisans mezunu olmak.  
- Belgelendirmek kaydıyla DENVER II gelişimsel 
tarama testi uygulamalı eğitimi almış olmak. 
- Temel İşaret Dili ve İlk Yardım Eğitimi almış olmak 
- En az bir yıl Odyolog olarak çalışmış ve işitme 
engelli bireyler destek eğitim programında işitme 
eğitimi ve dil eğitimi, konuşma güçlüğü destek eğitim 
programında gelişimsel dil modüllerinde eğitim 
vermiş olmak. 

DS-2 
Diğer Sağlık 

Personeli 
1 Lisans 

Özel 
Bütçe 

Sağlık 
Araştırma ve 

Uygulama 
Merkezi 

KPSSP3 

- Kimya lisans mezunu olmak. 
- Belgelendirmek kaydıyla üçüncü basamak sağlık 
kuruluşlarında (*) en az 8 yıl hizmeti bulunmak. 
- Tıbbi Genetik laboratuvarı PCR tetkiklerinde 
kullanılan (LigthtCycler 480 II,Bioer vb.) cihazların 
teknik ve klinik kullanımında deneyim sahibi olmak. 
- Tıbbi Genetik laboratuvarı NGS tetkiklerinde 
kullanılan MiniSeq cihazının kullanımında teknik ve 
klinik deneyim sahibi olmak. 

TOPLAM 61  

(*) Üçüncü basamak sağlık kuruluşları Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Özel Dal Eğitim 
ve Araştırma Hastaneleri ve Üniversite Hastaneleridir. 
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1. Başvuracak 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, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini 
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

d) Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise 
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak. 

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı 
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

2. Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS sınavı KPSSP94 puanı, 
Lisans mezunları için 2020 KPSS sınavı KPSSP3 puanı değerlendirilecektir. 
3. Müracaat edecekler ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün 

içerisinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasından temin edilecek başvuru formu 
ve istenilen belgelerle birlikte (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya 
turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belgeler) Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat 
etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

4. Adaylar belirtilen unvanlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabilirler. 
5. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak 

olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel 
ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

6. Başvuru formu, başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlar www.gop.edu.tr internet 
adresinde yayınlanacaktır. 

Başvuruda İstenilen Belgeler: 
1. Kimlik Kartı Sureti 
2. Öğrenim Belgesi (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya turkiye.gov.tr 

adresinden oluşturulmuş belge) 
3. KPSS Sınav Sonuç Belgesi 
(- Ortaöğretim mezunları için 2018 dönemi KPSSP94 puanı, 
- Lisans mezunları için 2020 dönemi KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.) 
4. Adli Sicil Durum Belgesi (Aslı veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belge) 
5. Fotoğraf (1adet) (Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.) 
6. Deneyim Belgesi ve Sertifika (Aslı) (Başvurulan unvanda isteniyor ise) 
7. SGK Hizmet Dökümü (Kurumdan alınmış aslı veya Barkodlu e-Devlet çıktısı) 
8. Başvuru Formu 
Kurumumuz dışında başka kurumların onayladığı belgeler kabul edilmeyecektir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Hitit Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Malatya Turgut Özal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2020 Tarihli ve 2016/7302 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/9/2020 Tarihli ve 2017/23696 Başvuru Numaralı

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

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.
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