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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/12/2014 tarihli ve 29221 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik tesislerinin modern teknolojiye uy-
gun tesis edilebilmesi için proje onay işlemlerinin, ilgili mevzuat, standart ve şartnamelere uy-
gun olarak yapılması veya yaptırılması, söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine
uyumlu olarak bağlanması, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ile proje onaylarını, onay-
lı projelerine göre yapılan tesislerin kabul işlemlerini ve tutanak onayını yapacak kurum ve
kuruluşların ve/veya elektrik dağıtım lisansı sahibi olanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilerin
yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir. 

“(1) Bu Yönetmelik; kurulacak veya tadil edilecek elektrik tesislerine ilişkin proje ha-
zırlama ve onay işlemleri ile bu faaliyetleri yapacak kurum, kuruluş ve tüzel kişilerin belirlen-
mesi, yetkilendirilmesi, bunların hak ve yükümlülükleri ile onaylı projelerdeki tesislerin kabul
işlemlerini ve tutanak onayını yapacak kurum ve kuruluşların ve/veya elektrik dağıtım lisansı
sahibi olanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları
kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası

Kanununun ek 1 inci maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508 inci
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (jj) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“jj) Proje Onay Birimi (POB): Elektrik tesisinin hesap ve raporlarını inceleyerek proje
paftalarını onaylamak üzere görevlendirilmiş Bakanlık birimini veya bu amaçla Bakanlık ta-
rafından yetkilendirilen ihtisas sahibi kurum/kuruluş veya tüzel kişileri,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu yetki Bakanlık tarafından doğrudan kullanılabileceği gibi bu işlemler, ihtisas sahibi
kurum/kuruluş ve/veya tüzel kişilerle birlikte yapılabilir veya ihtisas sahibi kurum/kuruluş
ve/veya tüzel kişilere yetki devretmek suretiyle yaptırılabilir.”

MADDE 6  – Aynı Yönetmeliğin EK-1’indeki Yetkilendirme Tablosunda yer alan “Di-
ğer” başlıklı sütun yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA
GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE

ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Yer De-
ğiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesine “Devlet Memurları Ka-
nununa tabi çalışan” ibaresinden sonra gelmek üzere “Jandarma Hizmetleri ve Sahil Güvenlik
Hizmetleri Sınıfları hariç” ibaresi eklenmiştir.

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/12/2014 29221 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 7/11/2015 29525
2- 25/1/2019 30666
3- 9/4/2021 31449

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/7/2012 28366

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/3/2013 28601
2- 24/12/2013 28861
3- 28/3/2020 31082
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İçişleri Bakanlığından:
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SUBAY, ASTSUBAY

VE UZMAN JANDARMA ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Jandarma Genel Komutanlığına mensup su-

bay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarmalar ile yükümlü perso-
nelin atama usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Jandarma Genel Komutanlığına mensup subay, söz-

leşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman jandarmalar ile yükümlü personeli kap-
sar.

(2) Cumhurbaşkanlığı kararnamesine istinaden yapılan atamalar ve Cumhurbaşkanı
onayı veya kararı ile yapılan atamalar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

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

Görev ve Yetkileri Kanununun 13, 13/A ve 14 üncü maddeleri ve 12/12/2016 tarihli ve
2016/9742 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Jandarma Genel Komutanlığı
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinin 10, 11, 12, 13 ve 14 üncü maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Alt branş: Bir branşın kapsadığı görev alanı içerisinde detaylı teknik birikim gerek-

tiren ve özellik arz eden daha alt hizmet alanlarını,
b) Atama: Personelin çalışacağı kadro görev yerlerinin belirlenmesini ve personele bu

kadroların yetki, görev ve sorumluluklarının verilmesini,
c) Atama dengesi: Atamaya ilişkin işlemler sırasında destekleme planı ve hizmet ihtiyacı

da dikkate alınarak rütbe, branş, alt branş, ihtisas, yaş, cinsiyet, lisan, tecrübe, kurs, eğitim gibi
atamaya etki eden kriterlerin kendi aralarında müştereken veya ayrı ayrı denge sağlayacak şe-
kilde değerlendirilmesini,

ç) Atama döngüsü: Personelin branş, alt branş, ihtisas veya nitelik itibarıyla atama iş-
lemlerinde birlikte değerlendirildiği emsal grubun farklı hizmet bölgeleri arasındaki atama ha-
reketini ve bu hareketin planlı dönüşümünü,

d) Atama hareketi: Kesin ya da muhtemel olarak atama işlemine tabi olma durumunu,
e) Atama puanı: Tercihlerin değerlendirilmesinde personelin kendi arasındaki öncelik

sırasını belirlemek maksadıyla kullanılan, Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen oranlar
esas alınarak hesaplanan hizmet safahat puanı, ödül, ceza ve sicil puanlarından oluşan puanı,

f) Atama takvimi: Her yıl atama öncesindeki ve sonrasındaki işlem süreçlerine ilişkin
Jandarma Genel Komutanlığınca yapılan tarihsel planlamayı,

g) Bakmakla yükümlü olunan kişi: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre bakmakla yükümlü olunan kişileri,

ğ) Branş: Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatındaki alt hizmet alanlarını,
h) Çıkış hesabı: Personelin atamalı bulunduğu hizmet bölgesinde çalışması gereken sü-

reyi tamamlayıp tamamlamadığını ifade eden hesabı,
ı) Destekleme planı: Personelin birlik, karargâh ve kurumlara sayısal dağılımını ifade

eden Jandarma Genel Komutanlığınca yapılan planı,
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i) Emre atama: Personelin görev yapacağı kadro görev yerinin valilik, birlik, karargâh
veya kurum tarafından belirlenmek üzere atanmasını,

j) Erteleme: Sıralı hizmet bölgelerine atamak üzere tebligat verilen personelin atama-
sının müteakip genel atama dönemine bırakılmasını,

k) Genel atama dönemi: Her yıl, Mayıs ve Ekim ayları dâhil olmak üzere bu aylar ara-
sındaki süreyi,

l) Günlük hizmet katsayısı: Personelin tabi olduğu hizmet bölgesi süresi esas alınarak
hizmet bölgesinden çıkış hesabında kullanılan bir günlük puan değerini,

m) Hizmet bölgesi: Birlik, karargâh ve kurumların konuş ve kuruluş durumuna göre
Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen atama yerlerini,

n) Hizmet bölgesi puanı: Hizmet bölgelerine ait ölçülebilir veya tecrübeye dayanan kri-
terlerin kullanılması suretiyle, her bir hizmet bölgesi için hizmet safahat puanının hesaplan-
masında kullanılmak üzere Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen puanı,

o) Hizmet puanı: Personelin bulunduğu hizmet bölgesinden çıkış hesabına esas olan,
hizmetten sayılan gün sayısı ile tabi olduğu günlük hizmet katsayısının çarpımı sonucu bulunan
puanı,

ö) Hizmet safahat puanı: Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen usullere göre ve
hizmet bölgesi puanları esas alınarak personelin atama kaynağına ilk giriş tarihinden itibaren
görev yaptığı hizmet bölgelerinde elde ettiği puanı,

p) İhtisas: Görevlerin yerine getirilebilmesi amacıyla oluşturulan özel yetenek, teknik
bilgi ve beceri gerektiren özel hizmet alanlarını,

r) İntibak ataması: Personelin görev yaptığı hizmet bölgesi içinde aynı veya farklı bir
birlik, karargâh veya kurumdaki kadro görev yerlerine yapılan atamayı,

s) İstihdam: Personelin görev yapacağı kadro görev yerine atanmasını ya da görevlen-
dirilmesini,

ş) Kritik ve önem arz eden kadrolar: 37 nci madde doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca
belirlenen kadroları,

t) Müteakip hizmet: Sıralı hizmet bölgesinde görev yapmakta olan personel için bir
sonraki sıralı hizmet bölgesi görevini,

u) Nokta atama: Personelin görev yapacağı kadro görev yerinin, emre atama yoluyla
değil doğrudan belirlenmesini,

ü) Personel: Jandarma Genel Komutanlığına mensup subay, sözleşmeli subay, astsubay,
sözleşmeli astsubay ve uzman jandarmalar ile yükümlü personeli,

v) Sıralı hizmet bölgesi: Bir sıra dâhilinde atama yapılan 4 ve 5 inci dereceli hizmet
bölgelerini,

y) Tebligat: Atama hareketine girebilecek personele bildirim yapılmasını,
z) Temdit: Hizmet bölgesi süresini dolduran personelin bulunduğu hizmet bölgesindeki

kalış süresinin uzatılmasını,
aa) Yükümlü personel: 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununa tabi olarak

askerlik hizmetini ifa eden yedek subay ve yedek astsubayları,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Temel atama kriterleri
MADDE 5 – (1) Atamalar hizmet ihtiyacı doğrultusunda aşağıdaki kriterler dikkate

alınarak yapılır:
a) Mesleki gelişim durumu.
b) Kadro ihtiyaçları.
c) Hizmet bölgesi süresi.
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ç) Terfi durumu.
d) Branş, alt branş, ihtisas ve ihtisas alt dalları.
e) Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının atamaya esas hayati

önemi haiz sağlık durumları veya bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne,
baba veya mahkeme kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşin hayati önemi haiz sağlık
durumları.

f) Hizmet safahatı.
g) 4 üncü maddede tanımlanan puanlar.
ğ) Atanma istekleri.
h) Emniyet ve asayiş durumu ile idari ve zaruri nedenler.
Kadroya göre atama
MADDE 6 – (1) Kadrosu olmayan bir görev yerine atama yapılamaz.
(2) Atamalar, öncelikle kadrolarda gösterilen branş, alt branş, rütbe ve niteliklere göre

yapılır. Ancak bunun mümkün olmadığı hallerde ilgili kadrolara diğer branş, alt branş, rütbe
ve nitelikteki uygun personel atanabilir.

(3) Atandığı kadro görev yerinde terfi etmesi ya da kadro düzenlemesi nedeniyle mevcut
rütbesi kadroda öngörülen rütbenin üzerine çıkan personelin rütbesine uygun bir kadroya ata-
ması yapılır. Ancak bunlardan Jandarma Genel Komutanlığınca uygun görülenler müteakip
genel atama dönemine kadar görevlerine devam edebilir.

Hizmet safahatının esas alınması
MADDE 7 – (1) Atamaların personelin hizmet safahatı dikkate alınarak yapılması esas

olup personelin kendi aralarında önceliklendirilmesi maksadıyla atama puanı kullanılır.
(2) Personelin hizmet safahatı, atama puanlarına göre yapılacak sıralamada; 1, 2 ve 3 üncü

dereceli iller bir hizmet bölgesi grubu, sıralı hizmet bölgeleri ise başka bir hizmet bölgesi grubu
olmak üzere ayrı ayrı değerlendirmeye alınır.

Farklı hizmet bölgelerine atama
MADDE 8 – (1) Personel, meslek hayatı boyunca farklı hizmet bölgelerinde görev ya-

pacak şekilde atamaya tabi tutulur. Ancak hizmet ihtiyacı veya bu Yönetmelik kapsamındaki
mazeretleri nedeniyle personel daha önce atanmış olduğu bir hizmet bölgesine tekrar atanabi-
lir.

Asgari sayıda hizmet bölgesi değiştirme
MADDE 9 – (1) Atamalarda personelin asgari sayıda hizmet bölgesi değiştirmesi ve

tabi olduğu hizmet bölgesi süresi kadar görev yapması esastır. Bu süre her bir hizmet bölgesinde
asgari iki yıldır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen esasların uygulanmasında bu Yönetmelikte belirtilen istisna
hükümleri saklıdır.

Atama dengesi
MADDE 10 – (1) Yapılacak atamalarda atama dengesi esas alınır.
Atama hizmetlerinin iyileştirilmesi
MADDE 11 – (1) Atama hizmetlerinin iyileştirilmesi kapsamında, eşitlik ve hakkaniyet

ilkesi çerçevesinde; hizmet bölgelerinin tercih edilme durumu, gelişmişlik düzeyi, coğrafi ve
iklimsel koşullar, güvenlik ve asayiş durumu, özlük haklarındaki farklılıklar ile barınma, eğitim,
sağlık, sosyal, kültürel, ulaşım, haberleşme imkânları gibi hususlar dikkate alınarak Jandarma
Genel Komutanlığının ve personelin ihtiyaçlarının bir denge gözetilerek karşılanması maksa-
dıyla;

a) Hizmet bölgelerinin gruplandırılması,
b) Tercihlerin yönlendirilmesi,
c) Az tercih edilen hizmet bölgelerinin cazip hale getirilmesi için teşvik edici tedbirler

alınması,
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ç) Zaruri görülen mazeretlerin dikkate alınması,
d) İnsan kaynaklarının muhafazası ve etkin kullanımına yönelik olarak personelin uygun

bir hizmet bölgesine öncelikli olarak atanması,
ve Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen benzeri uygulamalar yapılabilir.
Tebligat verilmesi
MADDE 12 – (1) Jandarma Genel Komutanlığınca, yapılacak olan genel atama önce-

sinde, atamalı olarak bulunduğu hizmet bölgesi süresini dolduran veya sıralı hizmet bölgelerine
atanabilecek personele tebligat verilir.

Atamanın durdurulmaması
MADDE 13 – (1) Atama onayları yayımlandıktan sonra atamanın durdurulması teklif

edilemez.
Kıdem durumu
MADDE 14 – (1) Atamalarda kıdem durumu dikkate alınır.
Personelin kendileriyle eşlerinin nüfusa kayıtlı olduğu yerlere atanmaması
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar hariç olmak üzere personel,

toplam nüfusu 4.000.000’u aşan iller ile belediye sınırları içindeki nüfusu 1.000.000’u aşan il-
çeler hariç, kendileri ve eşlerinin evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu illere ve ilçelere
atanmaz.

(2) Emniyet ve asayiş hizmetlerinde etkinliği artırmak maksadıyla, Jandarma Genel
Komutanlığınca belirlenen nitelikteki personel ile bu Yönetmelik kapsamında mazereti uygun
görülen personel bu madde kapsamında değerlendirilmeyebilir.

Aile götürülemeyecek hizmet bölgelerine yapılacak atamalar
MADDE 16 – (1) Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen aile götürülemeyecek

hizmet bölgelerine atanacak personelin eş ve çocuklarının öğrenimi ve iş durumu dikkate alın-
mayabilir.

Atama işlemlerinin bilgisayar destekli yapılması
MADDE 17 – (1) Atamalara ve kura çekimlerine ilişkin işlemler bilgisayar destekli

yapılabilir.
Atanma istekleri
MADDE 18 – (1) Atanma istekleri, Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen usule

uygun olarak elektronik ortamda veya resmi yazıya ekli dilekçe ile yapılır.
(2) Personelin mazereti kapsamındaki atanma istekleri en geç genel atama dönemi so-

nuna kadar değerlendirilir.
(3) Personel tebligat almamış olsa dahi her yıl atama takvimine uygun olarak elektronik

ortamda atanma tercih formunu doldurmakla yükümlüdür.
(4) Atama hareketi içinde olup tercihte bulunmayan personel ihtiyaç duyulan herhangi

bir kadro görev yerine atanır.
(5) 34 üncü madde kapsamında personelin tercihleri alınmaksızın doğrudan atama ya-

pılabilir.
(6) Personel ilk veya müteakip atamalarında, anlaşmak suretiyle karşılıklı olarak yer

değiştiremez.
Atama teklifleri
MADDE 19 – (1) Atamaya ilişkin teklifler asgari; Jandarma Genel Komutanlığı karar-

gâhında müstakil daire başkanı, il jandarma komutanlıklarında ve il jandarma komutanlıklarına
bağlı olmayan alay komutanlıklarında komutan, diğer birimlerde ise tugay komutanı ya da eşiti
seviyedeki amirler tarafından gerekçeleriyle birlikte yapılır.

(2) Hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmadan veya idari tedbir alınmadan, perso-
nelin kusuru veya özel durumu nedeniyle atama teklifi yapılamaz.

(3) Atanması maksadıyla ismen personel talebinde bulunulamaz.
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Personelin sorumluluğu
MADDE 20 – (1) Atamaya etki edebilecek her türlü bilgi ve belgenin, elektronik sis-

temlerde güncel ve doğru bulundurulması, ilgili birimlere ulaştırılması ve atama takvimine uy-
gun olarak bireysel işlemlerin gerçekleştirilmesi personelin kendi sorumluluğundadır.

Atamalarda bütçenin dikkate alınması
MADDE 21 – (1) Bir mali yıl içinde yapılacak atama ve yer değiştirmeler için yıllık

bütçe ödeneği dikkate alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Bölgeleri ve Süreleri
Hizmet bölgeleri
MADDE 22 – (1) Hizmet bölgeleri atama açısından 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci

dereceli olmak üzere beş ayrı bölgeye ayrılır.
(2) 4 ve 5 inci dereceli hizmet bölgeleri sıralı hizmet bölgeleridir. Personel, sıralı hizmet

bölgelerine bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda bir sıra dâhilinde atanır.
Hizmet bölgelerinin derece, süre ve puanlarının tespiti
MADDE 23 – (1) Hizmet bölgelerinin hangi derece, süre ve puanlara tabi olacağı; ter-

cih edilme durumu, gelişmişlik düzeyi, coğrafi ve iklimsel koşullar, güvenlik ve asayiş durumu,
özlük haklarındaki farklılıklar ile barınma, eğitim, sağlık, sosyal, kültürel, ulaşım ve haberleşme
imkânları gibi hususlar dikkate alınarak Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenir ve ihtiyaç
durumunda güncellenir.

(2) Aynı hizmet bölgesindeki birimler ya da farklı statü, branş, alt branş, ihtisas veya
nitelikteki personel için Jandarma Genel Komutanlığınca farklı hizmet bölgesi süreleri belir-
lenebilir.

(3) Aşağıdaki personel için sıralı hizmet bölgelerindeki hizmet süresi iki yıldır:
a) Aynı branştaki veya alt branştaki; sıralı hizmet bölgelerindeki toplam kadrosu 10 ve

daha az olup Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki toplam mevcudu 20 ve daha fazla
olan personel.

b) Laboratuvar ihtisaslı personel ile Jandarma branşı dışında kalan branşlardaki perso-
nelden, sıralı hizmet bölgesi görevini iki defa tamamlayıp bu bölgelere üç ve daha fazla kez
atananlar.

c) Sıralı hizmet bölgesi görevini üç defa tamamlayıp bu bölgelere dört ve daha fazla
kez atananlar.

(4) 3 ve 4 üncü dereceli hizmet bölgelerinde bulunan, komando ve özel harekât birlikleri
ile Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen mayın ve patlayıcı madde arama, tespit ve imha
birimlerinde görevli personel için bölge hizmet süreleri bir yıl azaltılarak uygulanır.

Hizmet bölgesinin derece ve süresinin değişmesi
MADDE 24 – (1) Hizmet bölgesinin derece ve süresinin değişmesi halinde personel;

1, 2 ve 3 üncü dereceli iller ayrı ayrı, sıralı hizmet bölgelerindeki iller ise birlikte değerlendi-
rilmek kaydıyla, atandığı dönemdeki hizmet bölgelerinin derece ve sürelerine tabidir. Ancak;

a) Hizmet bölgesinin sıralı hizmet bölgesi kapsamına alınmış ya da bu kapsamdan çı-
karılmış olması,

b) Hizmet bölgesinin özellikleri ve hizmet koşulları,
c) Personelin talebi, safahatı ve bulunduğu hizmet bölgesindeki hizmet süresi,
ç) Hizmet ihtiyaçları,
gibi hususlar birlikte değerlendirilmek suretiyle; ihtiyaç duyulması halinde, yapılan dü-

zenleme sonrası süreçte, daha önce atanmış personel için uygulanacak esaslar Jandarma Genel
Komutanlığınca belirlenir.

Hizmet bölgesi süresinden sayılacak ve sayılmayacak haller
MADDE 25 – (1) Personelin yıllık planlı ve yıllık mazeret izinleri atamalı bulunduğu

hizmet bölgesi süresinden sayılır.
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(2) 1, 2 ve 3 üncü dereceli hizmet bölgelerindeki iller ayrı ayrı, sıralı hizmet bölgele-
rindeki iller ise birlikte değerlendirilmek kaydıyla aynı hizmet bölgesi süresi içerisinde; yıllık
planlı, yıllık mazeret ve aylıksız izinler hariç olmak üzere izin, meslekten veya Devlet memur-
luğundan çıkarma ve müteakiben göreve iade, kesinleşmiş mahkûmiyet kararıyla neticelen-
meyen görevden uzaklaştırma ve tutukluluk ile istirahat ve hava değişimi nedeniyle personelin
görevden ayrı kaldığı sürelerin toplam olarak en fazla 120 günü atamalı bulunduğu hizmet böl-
gesi süresinden sayılır. 120 günü aşan süreler ise hizmet bölgesi süresinden sayılmaz. Teröristle
mücadele kapsamında yaralanan personelin hava değişimi, istirahat ve tedavide geçen sürele-
rinin tamamı atamalı bulunduğu sıralı hizmet bölgesi süresinden sayılır.

(3) Hizmet bölgesi süresinden sayılmayacak durumlar şunlardır:
a) Personelin izinsiz göreve gelmediği veya aylıksız izinde geçirdiği süreler, hakkında

kesinleşmiş mahkûmiyet kararıyla neticelenen tutukluluk veya görevden uzaklaştırma süreleri
ve hükümlülükte geçen süreler hiçbir hizmet bölgesi süresinden sayılmaz.

b) Atama gören personelin, eski görev yerlerinden ilişiklerinin kesilmesini müteakip,
yeni görev yerine katılıncaya kadar geçen süre, hiçbir hizmet bölgesi süresinden sayılmaz. An-
cak sıralı hizmet bölgelerinden çıkış hesabı yapılırken sıralı hizmet bölgeleri içindeki atama-
larda ayrılış ve katılış işlemleri arasındaki izin süresi, personelin yeni atandığı birlikte geçire-
ceği hizmet günü sayısına eklenir.

c) Statülerine veya branşlarına yönelik eğitimleri almak üzere eğitim merkezlerine ata-
nan personelin eğitim süresince geçirdikleri süreler hiçbir hizmet bölgesi süresinden sayılmaz.

ç) 7/3/2008 tarihinden önce uzman jandarmaların görev başı eğitiminde geçen süreleri
hizmet bölgesi sürelerinden sayılmaz.

d) Uzman erbaş veya daha alt statüde iken statü değiştirenlerin eski statülerindeki sa-
fahatı atamalarda dikkate alınmaz.

(4) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında sayılanların dışındaki durumların hizmet
bölgesi süresinden sayılıp sayılmayacağı Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenir.

(5) Yapılacak görevlendirmeler nedeniyle uygulanacak esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Yurt dışı görevler kapsamında;
1) Yurt dışı geçici görev süresinin en fazla 120 günü atamalı bulunduğu hizmet bölgesi

süresinden, yurt dışı sürekli görev süresinin tamamı ile yurt dışı geçici görev süresinin 120
günü aşan kısmı en yüksek puanlı 1 inci dereceli hizmet bölgesi süresinden sayılır.

2) Yurt dışındaki görev bölgesinin veya görevin özellikleri dikkate alınarak aynı veya
farklı görev bölgeleri için Jandarma Genel Komutanlığınca farklı bir hizmet bölgesi derecesi
ve hizmet bölgesi puanı ile günlük hizmet katsayısı belirlenebilir.

b) Yurt içi görevler kapsamında; yurt içi geçici veya hizmete ilişkin diğer görevlendir-
melerin toplam olarak en fazla 120 günü atamalı bulunduğu hizmet bölgesi süresinden, fazlası
ise görevlendirildiği hizmet bölgesi süresinden sayılır. Ancak;

1) 1, 2 ve 3 üncü dereceli hizmet bölgelerinde görevli iken her defasında münferit olarak
10 gün ve daha fazla süreyle ya da birlik halinde sıralı hizmet bölgelerine görevlendirilenlerin,
burada geçen sürelerinin tamamı görevlendirildikleri sıralı hizmet bölgesi süresinden sayılır.
Bununla birlikte, 3 üncü dereceli hizmet bölgelerinde görevli personelin çıkış hesabı yapılırken,
1 ve 2 nci hizmet bölgelerinde geçici görev kapsamında geçirmiş olduğu sürelerin tamamı ata-
malı bulundukları hizmet bölgesi süresinden de sayılır.

2) Sıralı hizmet bölgelerinde görevli iken, teröristle mücadele kapsamında bir görev
icra etmek üzere veya Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen zaruri hallerde, münferit
olarak veya birlik halinde; 1, 2 ve 3 üncü dereceli bölgelere geçici olarak görevlendirilen per-
sonelin, bu görevlerde geçen hizmet sürelerinin tamamı atamalı bulunduğu hizmet bölgesi sü-
resinden; 4 ve 5 inci dereceli hizmet bölgeleri arasındaki görevlendirmelerde geçen sürelerin
tamamı günlük hizmet katsayısı yüksek olan hizmet bölgesi süresinden sayılır.
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(6) Bu maddede belirtilen 120 günlük sürenin hesabında, ikinci ve beşinci fıkralarda
yer alan hallerden birden fazlasının gerçekleşmesi halinde; personelin atamalı bulundukları
hizmet bölgelerinden anılan nedenlerle ayrı kaldıkları sürelerin toplamı değerlendirilir.

(7) Personelin hizmet safahat puanı hesaplanırken geçici olarak görevlendirildikleri
hizmet bölgesi puanı dikkate alınır.

Ertelemeler
MADDE 26 – (1) Hizmet ihtiyacı veya personelin talebi doğrultusunda sıralı hizmet

bölgelerine yapılacak atamalar;
a) Jandarma Genel Komutanlığı karargâhındaki kritik ve önem arz eden kadrolarda gö-

revli personel için her defasında müteakip genel atama dönemine kadar,
b) Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen özel eğitim veya nitelik gerektiren kad-

rolarda görevli, özel silah sistemleri konusunda ya da diğer alanlarda özel eğitim görmüş veya
özel niteliğe sahip personel, yerine aynı niteliklere sahip başka bir personel atanana kadar her
defasında müteakip genel atama dönemine kadar,

c) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına eğitim ve öğrenim gören personel
için eğitim kurumlarınca belirlenen normal eğitim ve öğrenim süresini geçmeyecek şekilde her
defasında müteakip genel atama dönemine kadar,

ç) Doktora yaptığı alanda çalışan personel için, hakkında teklifte bulunulması halinde
her defasında müteakip genel atama dönemine kadar,

d) Uluslararası müsabakalarda ülkeyi temsil eden ve kendi alanında başarı göstererek
dereceye giren personel için her defasında müteakip genel atama dönemine kadar,

e) Kendilerini korumakla görevlendirilen personel için emekli jandarma genel komu-
tanlarının talepleri halinde her defasında müteakip genel atama dönemine kadar,

f) 1, 2 ve 3 üncü dereceli illerde görevli personelden, içinde bulunulan yılın 1 Mart
tarihi ile önceki yılın 1 Eylül tarihi arasında sıralı hizmet bölgelerine 120 gün ve daha fazla
süreyle görevlendirilenler için müteakip genel atama dönemine kadar,

g) 45 inci madde kapsamında belirlenen sağlık durumları nedeniyle her defasında mü-
teakip genel atama dönemine kadar,

ğ) Eşi veya çocuğu vefat eden personel için her defasında müteakip genel atama döne-
mine kadar olmak üzere toplam iki defa,

h) Kritik ve önem arz eden kadrolarda görevli personelden sıralı hizmet bölgesi görevini
en az bir defa tamamlayanlar için her defasında müteakip genel atama dönemine kadar olmak
üzere hizmet bölgesi süresi tamamlanana kadar,

ı) Uluslararası anlaşmalar gereği yurt içi veya yurt dışı görevlere atanmış ya da görev-
lendirilmiş bulunanlar görev sürelerinin son bulacağı tarihe kadar,

ertelenebilir.
(2) Personelin sıralı hizmet bölgelerine ataması, eşinin veya çocuğunun öğrenimi ya

da iş durumu nedeniyle ertelenmez.
(3) Kendi talebi olmaksızın Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ataması resen er-

telenen personelin, bu Yönetmelik kapsamında personel olan eşinin de ataması, talebi halinde
ertelenebilir.

(4) Personelin erteleme talepleri elektronik ortamda veya resmi yazıya ekli dilekçeyle,
haklarındaki erteleme teklifleri ise asgari; Jandarma Genel Komutanlığı karargâhı için müstakil
daire başkanı, il jandarma komutanlıklarında ve il jandarma komutanlıklarına bağlı olmayan
alay komutanlıklarında komutan, diğer birimlerde ise tugay komutanı ya da eşiti seviyedeki
amirler tarafından yapılır. Teklif ve talepler Jandarma Genel Komutanlığınca karara bağlanır.

Temditler
MADDE 27 – (1) Tebligat verilen personelin talep etmesi ve Jandarma Genel Komu-

tanlığınca atama dönemine özgü belirlenen kriterlere uygun bulunması halinde; 1, 2 ve 3 üncü
dereceli hizmet bölgelerindeki her il bütün halinde ayrı birer hizmet bölgesi grubu, 4 ve 5 inci
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dereceli hizmet bölgeleri ise başka bir hizmet bölgesi grubu olarak değerlendirilmek suretiyle;
atamalı bulunduğu hizmet bölgesi grubundaki hizmet süresi aşağıda belirtilen hususlar dikkate
alınarak müteakip genel atama dönemine kadar temdit edilebilir:

a) Temdit talebinin gerekçesi.
b) Atama dengesi.
c) Talepte bulunan personel sayısının, atamalı bulundukları hizmet bölgesi grubu veya

birimdeki personel sayısına oranı.
ç) Personelin adli ve disiplin durumu.
d) Yetkili amirlerin talebe yönelik kanaatleri.
(2) Personelin temdit talepleri elektronik ortamda veya resmi yazıya ekli dilekçeyle,

temdit teklifleri ise asgari; Jandarma Genel Komutanlığı karargâhı için müstakil daire başkanı,
il jandarma komutanlıklarında ve il jandarma komutanlıklarına bağlı olmayan alay komutan-
lıklarında komutan, diğer birimlerde ise tugay komutanı ya da eşiti seviyedeki amirler tarafın-
dan ve sıralı amir kanaatleriyle birlikte Jandarma Genel Komutanlığına gönderilir. Teklif ve
talepler Jandarma Genel Komutanlığınca karara bağlanır.

(3) Hizmet süresi en fazla dört kez temdit edilebilir. Ancak 26 ncı ve 45 inci maddelerde
belirtilen durumlar dikkate alınarak temdit sayısı artırılabilir.

(4) Personelin kendi isteği doğrultusunda yapılan temdit kapsamında geçen süreler hiz-
met safahat puanında dikkate alınır ancak herhangi bir hizmet bölgesi süresinden sayılmaz.

(5) Kendi talebi olmaksızın Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hizmet bölgesi sü-
resi resen temdit edilen personelin bu nedenle geçirdiği ilave süreler, atamalı bulunduğu hizmet
bölgesi süresinden sayılır.

(6) Personelin temdit talebinin kabul edilmesi aynı görevde kalmasını gerektirmez. Per-
sonel tüm hizmet bölgelerinde il içi atama işlemine, 4 ve 5 inci dereceli hizmet bölgeleri içinde
ise temdit mahiyetinde il dışı atama işlemine tabi tutulabilir.

(7) Temdit edilen süre içinde, birinci fıkrada belirtilen hizmet bölgesi grubu içerisinde
görev yeri değişse bile temdit süresini dolduranlar atama planlamasına dâhil edilirler.

Müteakip hizmet
MADDE 28 – (1) Herhangi bir nedenle sıralı hizmet bölgelerinde 730 hizmet puanına

tekabül eden süreyi tamamlamadan bu bölgelerden ayrılanlardan noksan kalan hizmetini ta-
mamlamak üzere sıralı hizmet bölgelerine atananların veya sıralı hizmet bölgelerine yapılan
geçici görevlendirmeler nedeniyle oluşan hizmet puanı fazlalığı dikkate alınarak hizmetini bi-
rinci yılında tamamlayacak olanların müteakip hizmeti; talep etmeleri ve atama dengesi göze-
tilerek Jandarma Genel Komutanlığınca uygun görülmesi halinde bir defaya mahsus atamalı
bulundukları yerde tamamlatılabilir.

(2) Zorunlu haller dışında müteakip hizmet görevi öncelikle personelin atamalı bulun-
duğu bölgede olmak üzere aynı derecedeki bir hizmet bölgesinde yaptırılır.

(3) Personelin müteakip hizmet talebi elektronik ortamda veya resmi yazıya ekli dilek-
çeyle yapılır. Talepler Jandarma Genel Komutanlığı tarafından karara bağlanır.

Hizmet bölgesinden çıkış hesabının yapılması
MADDE 29 – (1) 1, 2 ve 3 üncü dereceli hizmet bölgelerinde personel, atandığı hizmet

bölgesi için belirlenen süre kadar görev yapar. Çıkış hesabında;
a) Personelin atandığı ilde göreve başlama tarihi esas alınır. Her il farklı bir hizmet böl-

gesi olarak değerlendirilir. İller arası atama yapıldığında hizmet bölgesinden çıkış hesabı ye-
niden başlar.

b) Aynı ilin farklı ilçeleri arasında farklı hizmet bölgelerine atama gören personel o ilin
en yüksek hizmet bölgesi süresine, aynı ilçenin farklı hizmet bölgelerine atama gören personel
ise o ilçenin en yüksek hizmet bölgesi süresine tabidir.
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c) Personelin atamalı bulunduğu görev yerinin, ilçenin ve ilin hizmet süresini doldurup
doldurmadığı kontrol edilir. Söz konusu sürelerden herhangi birisini ya da 43800 hizmet pua-
nını doldurması durumunda, personelin hizmet süresini tamamladığı kabul edilir.

ç) Geçici görevlendirilen yerler ayrıca dikkate alınmak kaydıyla tabi oldukları hizmet
bölgesi süresi 2 yıl olanlar için “60”, 3 yıl olanlar için “40”, 4 yıl olanlar için “30”, 5 yıl olanlar
için “24”, 6 yıl olanlar için “20”, 8 yıl olanlar için “15” günlük hizmet katsayısı, farklı hizmet
bölgesi sürelerinde ise “43800/(yıl olarak hizmet bölgesi süresi X 365)” işlemi sonucu bulunan
günlük hizmet katsayısı kullanılarak hizmet puanı belirlenir. Hizmet süresi ve hizmet puanının
tespitinde çıkış tarihi olarak 31 Aralık tarihi dikkate alınır.

(2) Sıralı hizmet bölgelerinde personel atandığı hizmet bölgesi için belirlenen süre kadar
görev yapar. Çıkış hesabında;

a) Sıralı hizmet bölgelerindeki illerin tamamı bir bütün olarak değerlendirilir.
b) Personelin sıralı hizmet bölgelerinde 1095 hizmet puanını doldurması durumunda,

sıralı hizmet bölgelerindeki hizmet süresini tamamladığı kabul edilir.
c) Geçici görevlendirilen yerler ayrıca dikkate alınmak kaydıyla tabi oldukları sıralı

hizmet bölgesi süresi 2 yıl olanlar için “1,5”, 3 yıl olanlar için “1”, 4 yıl olanlar için “0,75”
günlük hizmet katsayısı, farklı sıralı hizmet bölgesi sürelerinde ise “1095/(yıl olarak hizmet
bölgesi süresi X 365)” işlemi sonucu bulunan günlük hizmet katsayısı kullanılarak hizmet
puanı belirlenir.

ç) Sıralı hizmet bölgelerinde hizmet süresi ve hizmet puanının belirlenmesinde çıkış
tarihi olarak 30 Eylül tarihi dikkate alınır. Ancak;

1) Sıralı hizmet bölgesinde, atandığı yılın 30 Eylül tarihine kadar göreve başladığı hal-
de, görevden uzaklaştırılan ve tutuklananlardan beraat edenler ile hizmete ilişkin diğer görev-
lendirmelerden dolayı sıralı hizmet bölgesi hizmet süresinin sona erme tarihi değişenler için
31 Aralık tarihi esas alınır.

2) Atamaların geç yapılması veya personelin sıralı hizmet bölgesinde, belgelenebilen
zorunlu sebeplerle atandığı yılın 30 Eylül tarihinden sonra göreve başlaması halinde 31 Aralık
tarihi esas alınır.

(3) Aşağıdaki sebeplerden biri nedeniyle sıralı hizmet bölgelerinde 730 hizmet puanını
tamamlayarak ayrılanlar, sıralı hizmet bölgesi görevini o defa için tamamlamış sayılırlar:

a) Yurt dışı sürekli göreve seçilmiş olma.
b) Kadro veya konuş değişiklikleri.
c) Kritik ve önem arz eden kadrolara atama ihtiyacı.
ç) Bu Yönetmelikte düzenlenen hallerdeki mazeret durumu.
d) Statü veya branş değişikliği.
e) Jandarma Genel Komutanlığının nam ve hesabına lisansüstü eğitim ve öğretim için

seçilmiş olma.
(4) Personelin atamalı bulunduğu hizmet bölgesinde statü, branş, alt branş veya ihtisas

değiştirmesi nedeniyle tabi olduğu hizmet süresinin değişmesi halinde çıkış hesabı; değişiklik
onayı öncesi ve sonrası dönemler için tabi oldukları hizmet sürelerine karşılık gelen günlük
hizmet katsayıları ile hizmet sürelerinin ayrı ayrı çarpılması ve elde edilen puanların toplanması
suretiyle yapılır.

(5) 25 inci maddede belirtilen esaslar dâhilinde sıralı hizmet bölgelerindeki geçici görev
sürelerinin toplam 1095 puana tekabül etmesi durumunda, personel bir sıralı hizmet bölgesi
görevini yapmış sayılır.

(6) Hizmet bölgesi süresini dolduran personelden; temdit, erteleme ve müteakip hizmet
işlemine tabi tutulmayanlar o yılın atama planlamasına alınır.

(7) Personelin sıralı hizmet bölgesi görevinin çıkışında aldığı 1095 puanın üzerindeki
puanlar, müteakip sıralı hizmet görevine gidişinde hesaplamalara dâhil edilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Atama İşlemleri

Atama süreci
MADDE 30 – (1) Atama süreci atama takvimine uygun olarak yürütülür.
Atama zamanı
MADDE 31 – (1) Genel atamalar her yıl Mayıs-Ekim aylarının dâhil olduğu zaman

aralığında yapılır.
(2) Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaçları ve personelin mazeretine istinaden, ge-

rektiğinde genel atama dönemi dışında da atama yapılabilir.
Atama yetkileri
MADDE 32 – (1) Cumhurbaşkanlığı kararnamesine istinaden atananlar ve Cumhur-

başkanı onayı veya kararı ile atananların dışında kalan personelin atamaları İçişleri Bakanının
veya yetkilendireceği makamın onayı ile yapılır.

(2) Nokta atamasına tabi tutulmayan personel valilik, birlik, karargâh veya kurum em-
rine atanır. Bu personelin görev yapacağı kadro görev yeri ilgisine göre il valisi, birlik komu-
tanı, karargâh veya kurum amirinin onayı ile belirlenir.

Atamalar
MADDE 33 – (1) Atama kaynağına giren personelin ilk atamaları, branş ve alt branş

mevcudunun, yükümlü personelde ise meslekleri dikkate alınarak yapılan sınıflandırma mev-
cudunun;

a) Bir kişiden fazla olması halinde kurayla,
b) Bir kişi olması halinde kura çektirilmeksizin doğrudan,
ihtiyaç duyulan kadro görev yerine yapılır.
(2) Mesleki safahatı mevcut olan personelin atamaları ile statü ya da branş değiştiren

personelin atamaları emsalleriyle birlikte değerlendirilerek safahatlarına uygun ihtiyaç duyulan
kadro görev yerine yapılır.

(3) Statü değişikliği eğitimini başarıyla tamamlayamayan personel, emsalleriyle birlikte
değerlendirilerek safahatlarına uygun kadro görev yerlerine atanır.

(4) Mesleki süreç içinde Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen eğitimlerde altıncı
fıkranın (c) bendinde belirlenen esaslara göre dereceye giren personel atama cetvelindeki hiz-
met bölgeleri arasından istediğine; ancak, sıralı hizmet bölgesi sırası gelenler atama cetvelin-
deki sadece sıralı hizmet bölgelerinden istediğine atanır.

(5) Yürürlükteki mevzuat ve idari düzenlemeler doğrultusunda; yeni temin edilerek ata-
ma kaynağına alınmak üzere eğitime tabi tutulacaklar ile mesleki süreç içinde statü değişikliği,
uzun süreli temel kurs, staj veya eğitime tabi tutulacak personel, ilgili eğitim merkezi veya ko-
mutanlık emrine atanabilir.

(6) Kura atamalarına ilişkin diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Kura yerlerinin tespitinde atama dengesi ve hizmet ihtiyacı esas alınır.
b) Personelin kura çekim sırası eğitimdeki başarı sırasına göre belirlenir. Personelin ilk

atamasının yapıldığı kura yerinin, hizmet bölgesi puanı yüksek olandan başlamak suretiyle ve-
rilmiş olan sıra numarası, aynı zamanda sıralı hizmet bölgelerine gidiş sırasıdır. Yıl içinde de-
ğişik zamanlarda atama kaynağına girenlerin sıralı hizmet bölgesi sıra numaraları birbirini
takip edecek şekilde verilir.

c) Yapılacak başarı sıralamasında tabi olunan grubun personel sayısı 100’ün altında ise
birinci olanlar, 100 ve üstünde ise 10 kişiyi aşmayacak şekilde ilk yüzde 1’lik dilimde yer alan-
lar kuradan muaf tutulur. Bunların atamaları, kura cetvelindeki kendi branş, alt branş ya da
meslek grubuna tahsis edilen görev yerlerinden istediğine yapılır. Tam sayı çıkmayan yüzde
1’lik dilim değerinin virgülden sonra onda 5 ve daha yüksek bir değeri içermesi durumunda
bu değer bir üst tam sayıya tamamlanır.
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ç) Kura atamasına tabi olacak personel, bu Yönetmelik kapsamındaki mazeretleri ne-
deniyle kuradan muaf tutulma talebinde bulunabilir. Talepte bulunan personelin durumu bu
Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Jandarma Genel Komutanlığınca değerlendirilir.

Genel atama dönemi dışında veya hizmet bölgesi süresi tamamlanmadan atama
yapılabilecek haller

MADDE 34 – (1) Personel aşağıda belirtilen hallerde genel atama dönemi dışında veya
hizmet bölgesi süresi tamamlanmadan atanabilir:

a) Bu Yönetmelik kapsamında uygun görülen mazeretler.
b) Terfi.
c) Statü veya branş değişikliği ile bunlara ilişkin eğitimler.
ç) Kadro veya konuş değişikliği.
d) Yurt dışı sürekli göreve seçilme.
e) Kritik ve önem arz eden kadroların boşalması.
f) Başka bir hizmet bölgesindeki veya kadrodaki görev ihtiyacının önceliği.
g) Yönetici konumundaki personeli atama ya da değiştirme ihtiyacı.
ğ) Belgelenmesi şartıyla, kusuru ya da özel durumu kapsamında personelin;
1) Görevini etkin şekilde takip etmemesi, verimsizliği, başarısızlığı veya yetersizliği,
2) Kişisel ilişkilerinin görevlerin yürütülmesini olumsuz yönde etkileyecek şekilde so-

runlu olması,
3) Görevindeki saygınlığını yitirmesi,
4) Bulunduğu görevde kalmasına engel teşkil ettiği değerlendirilen, disiplinsizliği ile

hakkında adli veya idari soruşturma bulunması.
h) Meydana gelen veya gelebilecek olaylar ile icra edilecek özellik arz eden görevler

nedeniyle;
1) İlave personel atanması ihtiyacı,
2) Tecrübeli personelin atanması ihtiyacı,
3) İlave yetenek kazandırma ihtiyacı.
ı) Diğer zaruri durumlar.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamındaki personel, mevcut görevine

atanma nedenine bakılmaksızın atamaya tabi tutulabilir.
(3) Bu maddenin birinci fıkrası esasları kapsamında değerlendirilen personel öncelikle

bulunduğu hizmet bölgesindeki, bunun mümkün olmaması halinde ise il içi veya dışındaki baş-
ka bir hizmet bölgesindeki ve imkânlar dâhilinde aynı hizmet süresine tabi başka bir kadro gö-
rev yerine atanabilir.

Sıralı hizmet bölgesi tebligatları
MADDE 35 – (1) Genel atamalarda sıralı hizmet bölgelerine atanacak personel miktarı;

branş, alt branş ve ihtisaslarına uygun olarak kadro, ihtiyaç ve o yılın destekleme planı doğrul-
tusunda tespit edilir. İstifa, emeklilik, vefat gibi zayiat durumları dikkate alınarak yeterli sayıda
personele "kati" veya "muhtemel" tebligat verilir.

(2) Tebligatlar, ihtiyaç duyulan rütbe ve kıdem ihtiyacını karşılayan nasıplılar arasından,
aşağıdaki öncelik sırasına göre verilir:

a) Branş, alt branş, ihtisas.
b) Rütbe, terfi edecek personel için o yıl yükseleceği rütbe.
c) Tamamlanmış sıralı hizmet bölgesi görevi sayısı.
ç) Sıralı hizmet bölgesine en son atanma yılı veya geçici görevle sıralı hizmet bölgesi

görevini tamamladığı en son geçici görevin başlangıç yılı.
d) Nasıp.
e) Mezuniyet yılı.
f) Sıralı hizmet bölgesi hizmet puanı.
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g) Kıdem sıra durumu.
(3) Sıralı hizmet bölgelerine ilk defa gideceklerin atamaları kura ile veya kura ile be-

lirlenen sıralı hizmet bölgesine giriş öncelik sırasına göre yapılır.
(4) Subaylara tebligat verilirken, rütbe ve kıdem ihtiyacını karşılayacak personelin be-

lirlenmesinde aynı branş ve alt branş içinde temin kaynağı farklı personel kaynaklarına göre
ayrı ayrı değerlendirilir.

(5) Zaruri nedenler dışında sıralı hizmet bölgelerine atamayı geciktirecek şekilde atama
yapılmaz.

(6) 1, 2 ve 3 üncü dereceli hizmet bölgelerinde görev yapan personele, içinde bulunulan
yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla bulunduğu hizmet bölgesinde iki yılını doldurmamışsa aşağıdaki
haller haricinde tebligat verilmez:

a) 34 üncü maddede belirtilen; görevde verimsizlik, yetersizlik ya da başarısızlık, so-
runlu ilişkiler, saygınlığın yitirilmesi ve disiplinsizlik ile adli veya idari soruşturmalar gibi du-
rumlar nedeniyle görevden alınma.

b) Atamalı bulunduğu ilin en uzun hizmet süresinin tamamlanması.
(7) Kendi isteğiyle 1, 2 ve 3 üncü dereceli hizmet bölgeleri içinde atama gören ve atan-

dığı hizmet bölgesinde iki yıllık görev süresini tamamlamayan personele tebligat verilip veril-
meyeceği Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenir.

(8) Sıralı hizmet bölgelerinden tabi olduğu atama döngüsü itibarıyla tek personel çıka-
cak ise bu bölgeye atanabilecek personele kati tebligat verilmez, asgari iki personele muhtemel
tebligat verilir.

(9) Herhangi bir nedenle rütbe ve kademe ilerlemesi yapamadığı için sıralı hizmet böl-
gesine atanmak üzere tebligat verilmeyip mezuniyet yılı itibarıyla emsallerinden geri kalanlara,
nasıp tarihi ve rütbe durumları dikkate alınmadan mezuniyet yılı açısından emsalleriyle birlikte
değerlendirilerek sıralı hizmet bölgesi için tebligat verilebilir.

(10) Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenecek zorunlu durumlar ve 34 üncü mad-
dede belirtilen durumlar nedeniyle yapılacak atamalarda tebligat şartı aranmaz.

Sıralı hizmet bölgelerine atanacak personel
MADDE 36 – (1) Personel, atama takvimine uygun olarak sıralı hizmet bölgelerine

yapılacak atamalara yönelik tebligat çalışmaları tamamlanmadan önce veya sonra, atamasına
yönelik herhangi bir şart ileri sürmemek kaydıyla sıralı hizmet bölgelerine öncelikli atanmak
isteyebilir. Bu talepler;

a) Atamalı bulunduğu; 1 inci veya 2 nci dereceli hizmet bölgelerinde asgari iki yıl, 3 üncü
dereceli hizmet bölgesinde ise tabi olduğu hizmet süresi kadar görev yapmış olması,

b) Atama dengesine uygun olması,
c) Personelin atanabileceği uygun kadro görev yeri bulunması,
ç) Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen kriterleri karşılaması,
halinde Jandarma Genel Komutanlığınca uygun görülebilir.
(2) Sıralı hizmet bölgelerine yapılacak atamalar aşağıdaki öncelik sırasına göre planla-

nır:
a) Kati tebligat verilenler.
b) Muhtemel tebligat verilenlerden öncelikli atanma talebi uygun görülenler.
c) Sıralı hizmet bölgeleri için tebligat verilmediği halde öncelikli atanma talebi uygun

görülenler.
ç) Muhtemel tebligat alanlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Özellik Arz Eden Atamalar

Kritik ve önem arz eden kadrolara yapılacak atamalar
MADDE 37 – (1) Önem derecesi doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca belirlenen kad-

rolar için; icra edilen görevin gerektirdiği branş, alt branş, ihtisas, yaş, fiziki özellikler, eğitim,
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mesleki tecrübe, cinsiyet, lisan, sağlık, disiplin veya adli durumu ile personelin projeleri ve
göreve yatkınlığı gibi Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen kriterler dikkate alınarak se-
çimle ya da doğrudan atama ile temdit veya erteleme yapılabilir.

(2) Bu şekilde yapılacak her seviyedeki personelin atama planlamalarına yönelik ha-
zırlıklar kapsamında Jandarma Genel Komutanı onayı ile her türlü anket, analiz ve değerlen-
dirme çalışmaları ile sınav veya mülakat yapılabilir.

Özel eğitim veya nitelik gerektiren kadrolara yapılacak atamalar
MADDE 38 – (1) Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen özel eğitim veya nitelik

gerektiren kadrolarda görev yapabilecek, özel silah sistemleri konusunda veya diğer alanlarda
özel eğitim görmüş veya özel niteliğe sahip personel;

a) İhtiyaç duyulan kadroya atanacak uygun nitelikte başka bir personel bulunamadı-
ğında,

b) Hizmetin yürütülmesinde önemli bir aksaklık yaratmayacak süre içinde yerine per-
sonel yetiştirilip yetiştirilemeyeceği dikkate alınarak,

c) Kadronun bulunduğu hizmet bölgesinde çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın, kendi
alanında bir döngü içine alınarak,

atama, temdit veya erteleme işlemlerine tabi tutulabilir.
Belirli özelliklere sahip personelin atamaları
MADDE 39 – (1) Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen kadrolara; görev yerinin

gerektirdiği fiziki özellikler, cinsiyet, akademik eğitim, lisan, kurs, tecrübe, hitabet gibi nitelik
veya yeteneklere sahip personel bu Yönetmelikteki esaslar dâhilinde seçimle veya doğrudan
atanabilir.

(2) Kadın personel statü, branş ve alt branşlarına göre ayrı ayrı değerlendirilmek kay-
dıyla destekleme planı veya ihtiyaçlar doğrultusunda bir döngü içine alınarak atamaya tabi tu-
tulabilir.

(3) Uluslararası müsabakalarda ülkeyi temsil eden ve kendi alanında başarı göstererek
dereceye giren personel mevcut yeteneğini koruyacak ve geliştirecek eğitim imkânlarının bu-
lunduğu bir hizmet bölgesine atanabilir veya bu maksatla temdit ya da erteleme işlemine tabi
tutulabilir.

(4) Bu madde kapsamında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına yapı-
lacak atamalarda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına ilişkin mevzuat hüküm-
leri saklıdır.

Branş, alt branş ve ihtisas kapsamında personel atamaları
MADDE 40 – (1) Personel öncelikle kendi branşı, alt branşı ve ihtisasına uygun kadro

görev yerlerine atanır. Ancak personel; bulunduğu hizmet bölgesinde branşına, alt branşına
veya ihtisasına ilişkin uygun kadro görev yeri yoksa ya da zaruret halinde safahatına uygun
ihtiyaç duyulan başka bir kadro görev yerine veya hizmet bölgesine atanabilir.

(2) Branş veya alt branş değiştiren, ihtisasa alınan ya da ihtisastan çıkarılan personel
yeni durumlarındaki emsalleri ile birlikte değerlendirilir.

(3) Branş değiştiren veya değişim sürecinde bulunan personel yeni durumlarına göre
atanıncaya kadar atamalı bulundukları birliklerin uygun kadrolarında istihdam edilirler.

(4) Branşı, alt branşı veya ihtisası doğrultusunda atama gören ve bu bağlamda; kadro
görev yeri sınırlı olan, sıralı hizmet bölgeleri ve diğer hizmet bölgeleri arasındaki atama dön-
güsü dışında kalan veya diğer branş, alt branş ya da ihtisas sahibi personele göre sıralı hizmet
bölgelerine daha az sayıda atama gören personel, Jandarma Genel Komutanlığınca ihtiyaç du-
yulması halinde uygun görülen hizmet bölgelerine veya kadro görev yerlerine atanabilir.

(5) Terör örgütleri veya milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum
ya da gruplarla ilişiği tespit edilerek hakkında adli veya idari soruşturma başlatılanlar ile bu
hususta hakkında emare bulunanlar; branş, alt branş ve ihtisası dikkate alınmaksızın uygun
kadro görev yerlerinde istihdam edilebilir.
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Komutan kadrolarına yapılacak atamalar
MADDE 41 – (1) Emniyet ve asayişi bizzat sağlamakla görevli birimlerin komutan

kadrolarında boşluk ve yönetim zafiyeti oluşmasına müsaade edilmez. İhtiyaç halinde 32 nci
maddenin birinci fıkrası hükümleri çerçevesinde söz konusu komutan kadrolarına, yeterli li-
derlik vasıflarına sahip olduğu değerlendirilen personel öncelikli olarak atanabilir.

Risk ve sorun alanlarına yönelik yapılacak atamalar
MADDE 42 – (1) Personelin hizmet safahatının dikkate alınarak atama yapılması esas

olmakla birlikte, hizmetlerin risk ve sorun teşkil edecek derecede aksadığı belgelendirilen kadro
görev yerlerine eğitimli, yetenekli veya emsallerine göre temayüz etmiş personel öncelikli ola-
rak atanabilir.

Emre atanan personelin görev yapacağı kadroların belirlenmesi
MADDE 43 – (1) Emre atanan personelin görev yapacakları kadrolar yetkili amirlerce

bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak belirlenir.
(2) Personelin emrine atandığı birimdeki birinci ve ikinci olarak belirlenen görev yerleri

ile intibak atamaları hariç olmak üzere zorunlu nedenlerden dolayı hizmet bölgesi değişikliği
gerektirecek üçüncü ve müteakip görev yeri değişikliklerine ilişkin planlamalar gerekçeleri ile
birlikte Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir. Müteakiben yapılacak çalışmalarda Jandarma
Genel Komutanlığının değerlendirmesi dikkate alınır.

(3) Sıralı hizmet bölgelerinde bu madde kapsamında yapılacak görev yeri değişiklikle-
rinin, hizmet süresi aynı olan hizmet bölgeleri arasında yapılması göz önünde bulundurulur.

Hizmetten ayrı kalanlar
MADDE 44 – (1) Görevden uzaklaştırılan, tutuklanan veya haklarında kesinleşmiş şah-

si hürriyeti bağlayıcı mahkûmiyet kararı bulunanlar ile herhangi bir nedenle hizmetten ayrı ka-
lacaklar hizmetin aksamasına yol açacaklarsa herhangi bir kadro ile ilişkilendirilmeksizin gö-
revli bulundukları birimin emrine alınabilirler ya da başka bir göreve atanabilirler.

ALTINCI BÖLÜM
Mazeret Atamaları

Sağlık nedeniyle uygulanacak esaslar
MADDE 45 – (1) Personelin, sağlık nedeniyle atama, temdit veya erteleme işlemlerine

tabi tutulabilmesi için;
a) Kendisi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile vasi tayin edilmesi kay-

dıyla aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya kardeşlerinden herhangi birinin hastalığıyla il-
gili, Sağlık Bakanlığınca belirlenen Jandarma Genel Komutanlığına sağlık raporu vermeye
yetkili hastanelerden atamaya esas rapor alınması,

b) Bu madde kapsamındaki aile fertleri için yetki verilen hastanelerin sağlık kurulla-
rından engelli raporu alınması,

c) Alınan raporun bir dilekçeyle birlikte bağlı bulunulan komutanlık kanalıyla Jandarma
Genel Komutanlığına gönderilmesi,

gerekir.
(2) Sürekli nitelikte olanlar hariç, birinci fıkrada belirtilen raporlardan; karar kısmında

süre belirtilmiş olanlar bu sürenin sonunda, süre belirtilmemiş olanlar hastalığın devamı süre-
since her yıl yenilenir.

(3) Alınan raporlar doğrultusunda yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:
a) “İlgili uzmanın, sağlık kuruluşunun ya da özel eğitim merkezinin bulunduğu yerde

ikameti uygundur” veya “iklim ya da çalışma şartlarını belirtir” kararlı rapor düzenlenmesi du-
rumunda, personelin ataması raporun geçerlilik süresi dikkate alınarak uygun bir hizmet böl-
gesine yapılır.
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b) Hakkında “branşının geri hizmetinde veya karargâh ve kurumlarda görev yapar” ka-
rarlı rapor düzenlenen personel, gerekli sağlık hizmetinden yararlanabileceği “komutan” ibareli
olanlar dışındaki uygun kadro görev yerlerinde istihdam edilir.

c) Yetkili hastanelerden kendisi için engelli raporu alan personelin, tedavi imkânları da
değerlendirilerek uygun bir hizmet bölgesine atanması sağlanır.

ç) Bu madde kapsamındaki aile fertlerinden;
1) Eş ve çocuklar için; ağır engellilik durumunu ifade eden rapor alınması durumunda

personelin ataması, talebi doğrultusunda kendisinin ya da eşinin evlenmeden önceki, nüfusa
kayıtlı olduğu iller ile ailelerinin daimi ikametgâhlarının bulunduğu illere yapılır. Bu yönde
talebinin olmaması halinde tedavi imkânı da değerlendirilerek uygun bir hizmet bölgesine ata-
nır.

2) Anne, baba veya kardeşleri için; ağır engellilik durumunu ifade eden rapor alınması
durumunda; personelin ataması, tedavi imkânları da değerlendirilerek uygun bir hizmet böl-
gesine yapılır. Ancak personelin, ailesindeki tek çocuk veya kardeşi için tek kardeş konumunda
olması ve talebi halinde kendisinin memleketi olan ya da ailesinin daimi ikametgâhının bulun-
duğu illere ataması yapılabilir.

3) Bu bent kapsamındaki personel için, süre şartı aranmaksızın temdit ya da erteleme
yapılabilir.

d) Tüberküloz, kanser, kronik böbrek yetmezliği ile akıl ve ruh sağlığı gibi uzun süreli
tedavi ve yaşamın sürdürülebilmesi için başkalarının gözetim ya da desteğini gerektiren has-
talıklar nedeniyle rapor alınması durumunda, personelin ataması tedavi imkânları da değerlen-
dirilerek uygun bir hizmet bölgesine yapılır. Tedavi süreci dikkate alınarak personel hakkında
temdit veya erteleme işlemi uygulanabilir. Ancak akıl ve ruh hastalıkları için erteleme süresi
üç yılı geçemez.

e) Bu madde kapsamındaki sağlık kuruluşları ile özel sağlık kuruluşlarından alınan ra-
porla, mevcut evliliğinden hiç çocuğu bulunmayan ve tüp bebek tedavi sürecini belgelendiren
personel, tüp bebek tedavi merkezi bulunan bir hizmet bölgesine atanabilir. Personelin görev
süresi kendisinin veya eşinin tedavisinin devam etmesi halinde her yıl rapor almak şartıyla dört
yıla kadar temdit veya erteleme yapılabilir. Tedavinin olumlu sonuçlanarak çocuk beklenmesi
halinde bu süre bir yıl daha uzatılabilir.

(4) İlgili mevzuata uygun olarak “Hayati önemi haizdir” kararlı rapor düzenlenmesi
durumunda personelin ataması derhal yapılır.

(5) Bu madde kapsamındaki mazereti devam eden personel tarafından temdit veya er-
teleme talepleri atama takvimine uygun olarak her yıl yenilenir.

(6) Bu madde kapsamında kendisinin ya da eşinin evlenmeden önceki, nüfusa kayıtlı
olduğu iller ile ailelerinin daimi ikametgâhlarının bulunduğu illere atanmış ancak mazereti
sona eren personel, asgari iki yıllık çalışma süresini doldurmuş olması halinde atamaya tabi
tutulur.

(7) Özellik arz eden sağlık problemlerine ilişkin tedavi ve eğitim merkezleri ile ilgili
bilgiler Jandarma Genel Komutanlığınca ilgili bakanlıklarla koordine edilerek her yıl Ocak ayı
sonuna kadar tespit edilir. Sağlık problemi olanların atama, temdit ve erteleme işlemleri, yapılan
bu tespitlere göre yürütülür.

Eşleri subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olan personele uygulanacak
esaslar

MADDE 46 – (1) Eşleri subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olan per-
sonel, bu durumunu gerekçe göstererek sıralı hizmet bölgelerine atanmama veya hizmet bölgesi
süresini tamamlamadan sıralı hizmet bölgesinden çıkma talebinde bulunamaz.

(2) Bu madde kapsamındaki personel, talebi halinde emsallerine göre avantaj sağlama-
yacak şekilde atama dengesi gözetilmek suretiyle uygun görülen aynı hizmet bölgesine atana-
bilir veya temdit işlemine tabi tutulabilir.
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(3) Kuraya tabi olan bu madde kapsamındaki personel evlilik tarihi dikkate alınmak ve
kura çekimleri öncesinde başvurmak kaydıyla eşinin bulunduğu hizmet bölgesine atanabilir.
Her iki personelin de kuraya tabi olması halinde genel kuradan muaf tutularak kura cetvelindeki
eşiyle birlikte atanabileceği birliklere münferiden atanır. Bu fıkra kapsamındaki personelden
farklı hizmet bölgelerine atananların aynı hizmet bölgesine atanma talepleri iki yılın sonunda
değerlendirilir.

Eşleri Jandarma Genel Komutanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında
çalışan personele uygulanacak esaslar

MADDE 47 – (1) Personelin Jandarma Genel Komutanlığı dışındaki kamu kurum ve
kuruluşlarında görevli eşlerinin çalışma koşullarını gerekçe göstererek yaptığı atanma talepleri,
emsallerine nazaran avantaj sağlamayacak şekilde atama dengesi, hizmet ihtiyacı ve personelin
safahatı gözetilerek değerlendirilir.

Eşleri özel kurum ve kuruluşlarda çalışan personele uygulanacak esaslar
MADDE 48 – (1) Eşi özel kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin atanma talepleri,

atama dengesi, hizmet ihtiyacı ve personelin safahatı gözetilerek emsallerine göre avantaj sağ-
lamamak şartıyla değerlendirilir.

Çocukların eğitimi kapsamında uygulanacak esaslar
MADDE 49 – (1) Yatılı olanlar hariç, çocuğu ilköğretim veya ortaöğretimde bulunan

personelin öğrenim şartlarını gerekçe göstererek yapacağı başka bir hizmet bölgesine atanma
talepleri; atama dengesi, hizmet ihtiyacı ve personelin safahatı gözetilerek değerlendirilir.

(2) Asgari iki çocuğu aynı anda, devam zorunluluğu bulunan ön lisans veya lisans dü-
zeyinde öğrenim gören ve öğrencilik durumu aktif olan personelin atamaları;

a) Çocukların bekâr ve mevcut eğitimine 24 yaşından gün almadan başlamış olması,
b) Daha önce aynı düzeyde mezuniyetinin bulunmaması veya mezuniyeti olması ha-

linde daha alt düzeyde bir öğrenim görmemesi kaydıyla, atama dengesi, hizmet ihtiyacı ve per-
sonelin safahatı gözetilerek emsallerine göre avantaj sağlamayacak şekilde, bulunduğu hizmet
bölgesindeki çalışma süresi dikkate alınmaksızın ve daha önce görev yaptığı hizmet bölgele-
rinden olsa dahi bir defaya mahsus çocuklarından birinin öğrenim gördüğü ile yapılabilir.

Eşi veya çocuğu vefat etmiş ya da eşinden boşanmış personel için uygulanacak
esaslar

MADDE 50 – (1) Eşi veya çocuğu vefat eden personel vefat tarihinden itibaren bir yıl
içinde talep etmesi halinde en geç genel atama döneminde istediği herhangi bir hizmet bölge-
sine atanabilir.

(2) Eşi vefat eden veya eşinden boşanan personel, çocuklarının velayetinin kendisinde
olması ve tekrar evlilik yapmamış olması şartıyla, meslek hayatı boyunca iki defaya mahsus
ve en geç genel atama döneminde olmak üzere, atama dengesi ve hizmet ihtiyacı gözetilerek
istediği herhangi bir hizmet bölgesine atanabilir.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında atanan personel, aynı fıkrada belirtilen şart-
ların ortadan kalkması halinde, safahatı doğrultusunda atama planlamasına alınır.

Şehit yakını veya vazife malulü personel için uygulanacak esaslar
MADDE 51 – (1) Eşi, çocuğu, kendisinin veya eşinin annesi, babası veya kardeşi şehit

olan personel ile kendisi veya eşi vazife malulü olan personelin ataması, şehadet ya da malul
olduğu zamana bakılmaksızın müracaatını müteakip, meslek hayatı boyunca iki defaya mahsus
olmak üzere, kendisinin veya eşinin evlenmeden önceki, nüfusa kayıtlı olduğu iller de dâhil,
atama dengesi ve hizmet ihtiyacı gözetilerek uygun kadro görev yeri olan istediği bir hizmet
bölgesine ve en geç genel atama döneminde yapılır.

(2) Personel birinci fıkra kapsamında ilk kez atandığı görev yerinde asgari iki yıl çalış-
madıkça ikinci hakkını kullanamaz ve atamalı bulunduğu hizmet bölgesinin süresine tabi tu-
tulmaz. Ancak kadro, rütbe ve kıdem uyumsuzluğu oluşması halinde personel, ikinci hak kul-
lanımı olarak değerlendirilmeksizin tercihi doğrultusunda farklı bir hizmet bölgesine atanır.
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(3) Bu madde kapsamındaki personelin talebi üzerine ve personel tarafından hizmet
bölgesi seçilmeksizin Jandarma Genel Komutanlığının hizmet ihtiyacı doğrultusunda yapılan
atamalar ikinci hak kullanımı olarak değerlendirilmez. Personel, talebi olmaksızın bu fıkra
kapsamında sıralı hizmet bölgelerine atanmaz. Bu fıkra kapsamında atama gören personel atan-
dığı hizmet bölgesi süresine tabi olur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Atamanın Tebliği ve İlişik Kesme Esasları

Atamanın tebliği ve ilişik kesme esasları

MADDE 52 – (1) Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ayrıca belirlenmediği tak-
dirde ve tebliğe mani yasal bir durum olmadıkça, atanan personelin ilişikleri atama emrinin
tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde kesilir.

(2) Yeni görev yeri aynı belediye hudutları içinde veya aynı hizmet bölgesi dâhilinde
bulunanlar, ilişik kestikleri günü takip eden 24 saat içinde; belediye hudutları dışında veya baş-
ka bir hizmet bölgesinde bulunanlar ise ilişik kestikleri gün dâhil ve mevzuatta düzenlenen yol
süresi hariç 15 gün içinde; bu sürenin sonu resmi tatil gününe rastlıyorsa hizmetin başladığı
gün mesai saati içinde atandığı göreve katılmak zorundadır.

(3) Mal saymanı, mal sorumlusu ve mutemet gibi görevlerde iken atama gören perso-
nele, bu görevlerine ait hesaplarını ve mallarını devir ve teslim için bu maddenin birinci fıkra-
sında belirtilen süreye ilave olarak bir aya kadar süre verilebilir.

(4) Personelin izinli, raporlu, tutuklu, görevden uzaklaştırılmış olması veya hastanede
yatarak tedavi görmesi tebligata engel olmaz. Ancak bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen
süreler bu durumların bitiminde başlar. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı ilişik kesemeyen per-
sonelin ilişik kesme ve katılış işlemleri, Jandarma Genel Komutanlığınca uygun görülmesi ha-
linde gıyabında yapılır.

(5) Jandarma Genel Komutanlığınca uygun görülmesi halinde, bu maddenin ikinci fık-
rasında belirtilen süreler bitmeden yeni birliğine katılması gereken personele, birlik komutan-
larınca uygun görülecek bir tarihte kalan süre kadar idari izin verilir.

(6) Atama sonrası ilişikleri kesilen personelin görevden uzaklaştırma, gözaltı, tutuklu-
luk, sağlık, izin ve diğer özlük işlemleri yeni atandığı birim tarafından yürütülür.

(7) Personelin özel durumları nedeniyle ilişik kesme tarihlerine ilişkin yapılan teklif ve
müracaatlar Jandarma Genel Komutanlığınca karara bağlanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce, JGY 52-12 Jan-
darma Genel Komutanlığı Atama Yönergesinin beşinci bölüm 3 üncü maddesinin (ç) fıkrasının
(1) bendi gereğince hesaplanan, personelin sıralı hizmet bölgesinden çıkışında aldığı 1095 pua-
nın üzerindeki puanları, bir defaya mahsus olmak üzere bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği ta-
rihten sonra da hesaplamalara dâhil edilir.

Yürürlük

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik 1/11/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ 

BAŞKANLIĞI SATINALMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa

Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Satınalma Yönetmeliğinin 3 üncü

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum

ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 68 inci maddesine da-

yanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer

alan “noter tasdikli imza sirküleri” ibaresi “sicil tasdiknamesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer

alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” olarak değiştirilmiş-

tir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “imza

sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin” ibaresi “sicil tasdiknamesinin” olarak

değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye

Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 84 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Prog-

ramları Merkezi Başkanı yürütür.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları

Merkezi Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/11/2012 28463
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Fırat Üniversitesinden:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fırat Üniversitesi Döner Sermaye İşletme-

sinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları dü-

zenlemektir. 

(2) Bu Yönetmelik; Fırat Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama bi-

rimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-

netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Fırat Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Fırat Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Fırat Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu: Fırat Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi idare etmek üzere

kurulan Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları, Harcama 

Yetkilisi ve  Sermaye Limiti

İşletmenin faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) İşletme,  çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda

bulunan uygulamayı ön planda tutmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından

talep edilecek konularda; bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma ve benzeri hiz-

metleri yapmak, bunlara ilişkin raporlar düzenlemek.

b) Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler, laboratuvar ve mahallinde yapılacak her çe-

şit muayene, tetkik, tahlil, tedavi, ameliyat, uygulama, her türlü analiz ve sağlık hizmetleri ile

ilgili yataklı ve yataksız sabit ve geçici kuruluşları işletmek.

c) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek, faaliyet alanları ile sınırlı olarak her türlü

iş ve hizmetleri, canlı materyal, tarım ve sanayi ürünleri, bilişim teknolojilerine ait ürünleri ve

diğer malları üretmek, ürünleri pazarlamak, teşhir ve satış yerleri açmak. 

10 Mayıs 2021 – Sayı : 31480                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



ç) Bilgisayar destekli tasarım, üretim ve eğitim etkileşimli videokaset ile programlar
hazırlamak, yazılım desteği sağlamak, bilgisayar montajı mikro işlemcili kontrol sistemleri ve
ölçü aletleri üretimleri yapmak, Üniversite bünyesinde kurulmuş bulunan televizyon yayın sis-
temini işletmek, televizyon ve radyo programları hazırlamak.

d) Elektronik dizgi ve çoğaltma sistemleri, kitap ve her türlü matbu evrak basmak, cilt
ve matbaa işleri yapmak, renkli renksiz reprodüksiyon işleri yapmak.

e) Pedagojik formasyon, yabancı dil, bilgi işlem yazılım donanım konusunda eğitim
hizmetleri faaliyetlerinde bulunmak.

f) Bireylerin bilgi toplumuna uyum sağlamaları ve bu toplumda yaşamlarını daha iyi
kontrol edebilmeleri için ekonomik ve sosyal hayatın tüm evrelerine aktif bir şekilde katılım-
larına imkan vermek amacıyla, ihtiyaç duyulacak alanlarda kurslar düzenlemek, bu bağlamda
gerekirse ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde projeler hazırlamak ve uygulamak.

Yönetim organları
MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur. 
(2) Yönetim Kurulu; İşletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-

kilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuru-
luna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör
yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye
işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar
üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Harcama yetkilisi
MADDE 6 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en

üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri
kapsamında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini
yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebi-
lirler.

Sermaye Limiti
MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti 100.000,00 (Yüzbin) Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve
26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin
Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 9 – (1) 16/10/1999 tarihli ve 23848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat

Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yıldız Teknik Üniversitesinden:
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldız Teknik Üniversitesi Döner Sermaye

İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esas-
ları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Yıldız Teknik Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygu-
lama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-
netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İşletme: Yıldız Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
b) Rektör: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörünü,
c) Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesini,
ç) Yönetim Kurulu: Yıldız Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
d) Yürütme Kurulu: Yıldız Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi idare et-

mek üzere kurulan Yürütme Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,

Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti
İşletmenin faaliyet alanları
MADDE 4 – (1) İşletme çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bu-

lunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla
aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişiler tarafından talep edilecek konularda, bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma,
uygulama ve benzeri hizmetleri yapmak, uzaktan ve yüz yüze seminer düzenlemek ve kurs aç-
mak, toplantı, konferans, panel ve sempozyumlar düzenlemek, sınavlar yapmak.

b) Danışmanlık, kontrol, muayene ve benzeri hizmetler vermek, analiz, ölçüm, test ve
kalibrasyon yapmak.

c) Faaliyet alanlarına uygun araştırma ve uygulama yapmak; bilimsel sonuçların uy-
gulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak.

ç) Eğitim-öğretime yönelik uygulamalarla sınırlı kalmak üzere grafik tasarımı, afiş,
broşür, sergi ve fuar düzenlenmesi, iç ve dış mekan düzenlemeleri ve benzeri hizmetleri yap-
mak.

d) Üniversitenin eğitim-öğretim ve uygulama faaliyeti ile ilgili her türlü basım ve yayım
hizmetlerini yapmak.
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e) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında çalışmalar yapmak, sanayi kuruluşlarınca üre-
tilen çeşitli malların standartlara uygunluğu konusunda raporlar düzenlemek, analiz ve ölçümler
yapmak, projeler hazırlamak veya uygulamak.

f) Laboratuvar ve atölyelerde her çeşit cihaz, makine, alet-edevat ve benzerlerinin üre-
tim, bakım ve onarımını yapmak.

g) Pedagojik formasyon, yabancı dil, yabancılara Türkçe öğretimi, bilgi işlem, yazılım
ve donanım, bilirkişilik, arabuluculuk eğitimi gibi konularda eğitim hizmetleri faaliyetlerinde
bulunmak.

ğ) Mevcut fiziksel kapasiteyi değerlendirerek, hizmet birimlerinin faaliyet alanı ile sı-
nırlı olmak üzere, bu maddede sayılanlar dışında her türlü mal ve hizmet üretiminde bulunmak
ve Yönetim Kurulunun izni alınmak koşuluyla üretilen mal ve hizmetleri pazarlamak, satmak,
satış yerleri açmak ve işletmek.

Yönetim organları
MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.
(2) Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-

kilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuru-
luna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör
yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye
işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar
üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Harcama yetkilisi
MADDE 6 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en

üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri
kapsamında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini
yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebi-
lirler.

Sermaye limiti
MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti 1.000,00 (Bin) Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve
26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin
Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 9 – (1) 21/6/2000 tarihli ve 24086 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldız

Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Yozgat Bozok Üniversitesinden:
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ha-

riç Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksek-
okullarındaki ön lisans ve lisans derecesi veren programların eğitim-öğretim ve sınavlarına
ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksek-
okul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans derecesi veren programlarına
kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik birim: Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı diploma programına sahip olan

ve eğitim-öğretim yapan fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulunu,
b) Akademik bölüm kurulu: İlgili programda fiilen eğitim-öğretim görevi yapan öğretim

üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluşan ilgili bölüm/program başkanının başkanlık ettiği ku-
rulu,

c) Akademik danışman: Bölüm başkanları tarafından önerilen birim yönetim kurulla-
rınca görevlendirilen öğretim elemanını,

ç) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
d) Dekan: Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,
e) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
f) Katkı payı: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca öğrencilerin ödemeleri ge-

reken ücreti,
g) Klinik uygulama: Kliniklerde yapılan teorik ve uygulamalı veya yalnızca uygulamalı

yapılan dersi,
ğ) Kurul: Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı akademik birimlerin kurullarını,
h) Meslek yüksekokulu: Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,
ı) Mesleki uygulama: Öğrencilerin belirli aşamaya kadar edindiği bilgi, beceri ve yet-

kinliklerini pekiştirmeye yönelik mesleki ders ve uygulamalı olarak yapılan etkinlikleri,
i) Müdür: Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı yüksekokul, meslek yüksekokulu ve kon-

servatuvar müdürünü,
j) Öğrenci durum belgesi (transkript): Öğrencilerin öğrenimleri boyunca almış oldukları

dersleri gösteren belgeyi,
k) Rektör: Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörünü,
l) Senato: Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosunu,
m) Üniversite: Yozgat Bozok Üniversitesini,
n) VEHİP (Veteriner Hekimliği İntörn Programı): Öğrencilerin veteriner hekimlik nos-

yonu ile ilgili teorik bilgileri tamamlama ve daha fazla uygulama yaparak beceri kazanmalarını
sağlamak amacıyla dokuzuncu ve onuncu yarıyıllarda uygulanan programı,
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o) YANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını,
ö) Yönetim Kurulu: Yozgat Bozok Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
p) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri, Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

İlk kayıt
MADDE 4 – (1) Üniversiteye bağlı akademik birimlere kayıt için aşağıdaki koşullar

aranır:
a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak.
b) Yabancı ülke liselerinden mezun olanların diploma denkliğinin Milli Eğitim Bakan-

lığınca onaylanmış olması.
c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlar veya ya-

bancı uyruklu öğrenciler için Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında yerleştirilmeleri
sonucunda ilgili eğitim-öğretim yılında Üniversitenin birimlerine kayıt hakkı kazanmış olmak.

ç) ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda yeterli puanı almış ve ilgili birim tara-
fından yapılan özel yetenek sınavını başarmış olmak.

d) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.
e) Uluslararası öğrenciler için öğrenim vizesi yükümlülüklerini yerine getirmek.
(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ilan edilen tarihlerde başvurularını e-Devlet

üzerinden veya Üniversiteye şahsen başvurarak yaparlar. Ancak, mazeretleri nedeniyle bizzat
başvuramayan adaylar noter tarafından düzenlenen vekâletname ile tayin edilen vekil aracılı-
ğıyla kesin kayıtlarını yaptırabilirler.

(3) Öğrenci adayından kayıt sırasında, öğrenci kayıt kılavuzunda yer alan belgelerin
aslı veya noterden/Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(4) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış
olanların belirlenmesi durumunda kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları
yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilerek kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm bel-
geler geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve öğrencilikle
ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(5) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir.
(6) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayan adaylar, Üniversite öğrencisi olma hak-

kından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemez.
Akademik danışmanlık
MADDE 5 – (1) Akademik birimlere kaydolan her öğrenci için eğitim-öğretim yılı baş-

lamadan önce bölüm başkanlıklarının önerisi ve ilgili akademik birim yönetim kurulunun ka-
rarıyla öğretim elemanları arasından bir akademik danışman atanır.

(2) Akademik danışmanın temel görevi; öğrencinin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkart-
mak, akademik durumunu izlemek, kayıt, ders ekleme-bırakma, ders saydırma ve dersten çe-
kilme gibi işlemlerinde mezuniyete kadar danışanlarına rehberlik etmektir.

(3) Akademik danışmanlıkla ilgili iş ve işlemler, Senato tarafından yönerge ile belirle-
nir.

Uyum programı
MADDE 6 – (1) Uyum programı, Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere yönelik, Üni-

versitenin akademik ve sosyal ortamını tanımak amacıyla düzenlenen etkinlikleri içerir. Bu et-
kinliklerle öğrencilerin; Üniversite yaşamına uyum sağlamaları, Üniversiteli olmanın farkını
yaşamaları, Üniversitenin akademik ve sosyal olanaklarını tanımaları amaçlanır.
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(2) Uyum programı akademik takvimde yer alır. Programın içeriği ilgili akademik bi-
rimler tarafından hazırlanır ve öğrenci kayıtlarının yapıldığı hafta ilan edilir.

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 7 – (1) Öğrenciler, her eğitim-öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı

maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini aka-
demik takvimde belirlenen sürede ödemekle yükümlüdür.

(2) Öğrencilerin ödemeleri gereken katkı payı ve her türlü öğrenim ücreti, YÖK tara-
fından belirlenen esaslara göre Cumhurbaşkanınca her yıl belirlenen miktarlar üzerinden alı-
nır.

(3) Uluslararası öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti, eğitim-öğretim yılı başında Yö-
netim Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Ödenmesi gereken katkı payı/öğrenim ücretini ilgili yarıyılda ödemeyen öğrencilerin
o yarıyıl için kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından
yararlanamazlar.

(5) Uzaktan öğretim programlarında elektronik hizmet ve materyal ücretleri, akademik
birim veya programlara ilişkin Cumhurbaşkanınca her yıl belirlenen öğrenim ücreti tutarını
geçmeyecek şekilde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(6) Katkı payı/öğrenim ücretini ödediği halde ders almayan veya kaydı silinen öğren-
ciden alınan öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.

(7) İkinci öğretim isteğe bağlı ve ücretlidir.
Kayıt yenileme
MADDE 8 – (1) Kayıt yenileme ve ders alma işlemleri elektronik ortamda, eğitim-öğretim

yılı/yarıyılı başında Senatonun belirleyeceği tarihler arasında yapılır. Kayıt yenilemek ve ders
almak için katkı payı veya öğrenim ücretinin yatırılmış olması gerekir.

(2) Kayıt yenilenmeyen yarıyıllar öğrenim süresine dâhil edilir.
(3) Akademik takvimde belirtilen sürede kayıt yenilemeyen öğrencilerden kaydını ye-

nilemek isteyenler, haklı ve geçerli mazeret ve gerekçelerini belirten dilekçe ve belgeleri ile
akademik takvimde belirtilen başvuru süresi içerisinde ilgili akademik birime başvurmak zo-
rundadır. Başvurular, ilgili akademik birimin yönetim kurulunca karara bağlanır.

(4) Belirlenen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyıl/yıl içinde derslere
devam edemez, tek ders sınavları hariç, sınavlara giremezler. Bu öğrencilere öğrenci belgesi
verilmez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Katkı payı/öğrenim ücretini yatırmış olsa bile belirlenen süreler içinde ders kaydını
yenilemeyen öğrencilerin, o yarıyıl için ders kaydı yapılmamış sayılır. Bu öğrenciler, öğrencilik
haklarından yararlanamaz ve yatırmış oldukları katkı payı/öğrenim ücretleri iade edilmez.

(6) Öğrenciler, ilgili akademik birim yönetim kurulunca kabul edilmiş haklı ve geçerli
bir mazereti olmadıkça, kayıt yenileme işlemini bizzat kendileri yaptırmak zorundadır.

(7) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen süreler içinde öğrenimini ta-
mamlayamayan öğrenciler de her yarıyıl başında katkı payı/öğrenim ücretini ödeyerek 11 inci
maddede belirtilen ek sınavlar için kayıtlarını yenilerler. Bu durumdaki öğrencilerin ders ve
sınavlara katılma ile staj hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğ-
rencilik statüleri devam eder.

Eğitim-öğretim türleri
MADDE 9 – (1) Akademik birimlerin ilgili kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile

YÖK’ün belirlediği esaslar doğrultusunda birinci öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim
programları açılabilir.
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Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 10 – (1) Akademik birimlerin eğitim-öğretime başlama tarihi, öğretim faali-

yetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği; YÖK’ün
bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

(2) Sınıf geçme esasına göre eğitim-öğretim yapacağı Üniversitelerarası Kurulca kabul
edilen birimler dışında, Üniversitede eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Akademik
birimlerin ilgili kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile dersler yıllık olarak da okutulabilir.
Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Yarıyıl, derslerin
başlaması ile başlar ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarının bitimiyle tamamlanır. Bir yarıyıl için ders
dönemi en az 14 haftadır. Bu süre, akademik birim kurullarının teklifi ve Senatonun kararıyla
artırılabilir. Resmî tatiller ile yarıyıl/yıl sonu sınavları bu süreye dâhil değildir. Dinî ve millî
bayramlar haricinde cumartesi ve pazar günleri de ders yapılabilir.

(3) Belirlenen yarıyıllar dışında ilgili akademik birim kurulunun teklifi ve Senatonun
onayıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulunun açılmasına ilişkin hususlar, ilgili mevzuat hüküm-
lerine göre Senato tarafından belirlenir.

Öğrenim ve azami eğitim-öğretim süreleri
MADDE 11 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt ol-

dukları programa ait derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadıklarına bakılmaksızın, öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört
yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan
ve bu Yönetmelik kapsamında bulunan lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren fakül-
teleri azami sekiz yıl içinde tamamlamak zorundadır. Hazırlık öğrenim süresi azami iki yıldır.

(2) Hazırlık programlarında geçirilen süre program süresine ve azami eğitim-öğretim
süresine dâhil değildir.

(3) Akademik birimlerin yönetim kurullarınca öğrencinin kayıt dondurulan ve izinli sa-
yılan yarıyılları, program süresine ve azami öğrenim süresine dâhil değildir.

(4) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim sü-
resinden sayılır.

(5) Öğrencilerin kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar
program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.

(6) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumla-
rında geçirilen yarıyıllar program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.

(7) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ve kayıt yeni-
lenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak yetkili kurulların kararı, YÖK’ün
onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ve kayıt yenilenme-
mesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(8) Azami sürelerini dolduran son sınıf öğrencilerine, devamını sağladıkları halde ba-
şarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar en erken takip eden
yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarında kullandırılır. Senato tarafından bütünleme sınavlarının
yapılmamasına karar verilmesi durumunda Senato tarafından belirlenen tarihlerde ikinci sınav
hakkı kullandırılır. Bunun dışında ayrıca sınav hakkı verilmez. Bu sınavlardan sonra, başarısız
ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse
kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten devamsızlık hariç diğer nedenlerle ba-
şarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın başarısız oldukları dersin sınavlarına
sınırsız girme hakkı tanınır.

(9) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden
geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli GANO şartını sağlayamamaları nedeniyle ili-
şikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere
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diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve
daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(10) Açılmış olan sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı
hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlana-
mazlar. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı madde-
sinde belirtilen şartlara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini öde-
meye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından
yararlanamazlar.

(11) Lisans programlarında mezuniyet için bütün şartları yerine getiren öğrenciler, nor-
mal öğrenim sürelerinden önce mezun olabilirler.

(12) 20 nci maddede belirtilen sınavlar dışındaki bütün ek sınavlar dersin açıldığı dö-
nemlerde yapılır.

Yabancı dil hazırlık sınıfı, yeterlik ve muafiyet sınavları
MADDE 12 – (1) Akademik birimlerde dersler, akademik birim kurullarının önerisi,

Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı alınarak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bir yabancı
dille verilebilir.

(2) Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitimi ile ilgili esaslar, ilgili mevzuat hü-
kümlerine göre belirlenir.

(3) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksek-
okullarına kayıt olan öğrenciler için yabancı dil eğitimi; 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hüküm-
lerine göre yürütülür.

Eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi
MADDE 13 – (1) Sınıf geçme esasına göre eğitim-öğretim yapan birimler dışındaki

fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ders geçme ve AKTS kredisi uygulanır.
(2) Birimlerde zorunlu ve seçmeli dersler, teorik ve/veya uygulamalı olarak yapılır.
(3) Derslerin kodu, adı, içeriği, AKTS kredisi, kredisi, türü, ön koşulları ve eş değer

dersleri içeren öğretim programları, bölüm/anabilim/anasanat/bilim dalının önerisi üzerine ilgili
kurullar tarafından belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanır.

(4) Öğretim programlarında yer alacak teorik ve/veya uygulamalı derslerin yarıyıllara
dağılımı ve içeriklerinde, ders öğrenme kazanımları ve AKTS kredilerinde gerek duyulması
halinde yapılacak değişiklikler, bölüm/anabilim/anasanat/bilim dalının gerekçeli önerisi üzerine
ilgili kurullar tarafından düzenlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(5) Öğretim programlarında yer alacak dersler ve/veya programda yapılan değişiklikler
her eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başlamadan en geç on beş gün önce akademik birimler tarafın-
dan öğrencilere ilan edilir.

(6) Bir eğitim-öğretim programında teorik ve/veya uygulamalı derslerin toplamı bir ya-
rıyılda 30, bir yılda 60 AKTS kredisi olacak şekilde akademik birim kurulları tarafından belir-
lenir ve Senato tarafından karara bağlanır.

(7) İki yıl süreli ön lisans programları 120 AKTS kredisi, dört yıl süreli lisans prog-
ramları 240 AKTS kredisi, beş yıl süreli lisans programları 300 AKTS kredisi, altı yıl süreli li-
sans programları ise 360 AKTS kredisi olarak planlanır. Bir dersin AKTS kredisinin nasıl he-
saplanacağına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(8) Teorik ve/veya uygulamalı dersler içinde; seminer, uygulama, klinik uygulama, klinik
çalışması, atölye çalışması, laboratuvar çalışması ve inceleme, araştırma gezisi, ödev, bireysel
çalışma, mesleksel beceri uygulamaları, probleme dayalı öğretim, kanıta dayalı uygulamalar,
iletişim becerileri, hasta başı vizitleri, sınava hazırlanma, alan çalışması, kütüphane çalışmaları,
mezuniyet tezi, proje gibi diğer etkinlikler yer alabilir.
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(9) Akademik birimlerin öğretim programlarında görev alacak öğretim elemanları ile
haftalık okutulacak ders ve uygulamalara ilişkin çizelgeler her yarıyılın/yılın başında akademik
birimlerin yönetim kurulları tarafından düzenlenerek ilan edilir.

(10) Uzaktan öğretim programlarının düzenlenmesine ilişkin hususlar Senato tarafından
belirlenir.

(11) İlgili bölüm/anabilim/anasanat/bilim dalının önerisi, ilgili akademik birimin onayı
ve Senato kararıyla, öğretim programlarında mezuniyet için gerekli olan toplam AKTS kredi-
sinin %40’ına kadar olan kısmı uzaktan öğretimle yürütülebilir.

(12) İlgili bölüm/anabilim/anasanat/bilim dalının önerisi, ilgili akademik birimin onayı
ve Senato kararıyla, öğretim programlarında örgün eğitimle yüz yüze yürütülen dersin bir kısmı,
ders saatinin/müfredatının %40’ını aşmamak kaydıyla uzaktan öğretimle yürütülebilir.

(13) 11 inci ve 12 nci fıkralarda belirtilen iş ve işlemlere ilişkin hususlar, Senato tara-
fından belirlenir.

(14) Yüz yüze verilen derslerin uzaktan öğretimle yürütülmesi halinde, uzaktan öğre-
timle yürütülen bu dersler için öğrencilerden ek katkı payı/öğrenim ücreti talep edilmez.

Yatay geçiş, dikey geçiş, çift anadal ve yandal programları ile değişim programlarında
öğrencilik, eşzamanlı öğrenimde öğrencilik ve özel öğrencilik

MADDE 14 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına yatay geçiş, prog-
ramlar arası yatay geçiş, dikey geçiş, çift anadal ve yandal programları ile değişim programla-
rında öğrencilik, eşzamanlı öğrenimde öğrencilik ve özel öğrenciliğe ilişkin işlemler 24/4/2010
tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından be-
lirlenen yönergeye göre yürütülür.

Ders muafiyetleri ve intibak
MADDE 15 – (1) Ders muafiyetleri, ders ve kredi transferi ile intibak işlemleri,

24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından
belirlenen yönergeye göre yürütülür.

(2) Üniversiteye yatay/dikey geçiş yapan veya daha önce herhangi bir yükseköğretim
kurumunda öğrenim görmüş olup Üniversiteye yeni kaydolan öğrenciler ile Üniversitede çift
anadal programına kaydolan öğrenciler kredi ve not transferi için talepte bulunabilirler. Bunun
için öğrencilerin ilgili yönergede belirtilen süre içinde, ders transferi talebini belirten bir dilekçe
ve durumlarını gösterir belgelerin onaylı suretleri ile kayıtlı oldukları akademik birime başvu-
ruda bulunmaları gerekmektedir.

Yurt içi veya yurt dışı üniversiteler ile işbirliği ve değişim programları
MADDE 16 – (1) Yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuru-

luşlar ile işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dâhil olmak üzere ortak eğitim
ve öğretim programları yürütebilir.

(2) Ortak programın işleyişine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından düzenlenir.
Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları
MADDE 17 – (1) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında

yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçeve-
sinde Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl, yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelere
öğrenci gönderilebilir, yurt içindeki veya yurt dışındaki bu üniversitelerden öğrenci kabul edi-
lebilir. Bu süre içinde, öğrencinin kaydı devam eder ve bu süre öğrenim süresinden sayılır. De-
ğişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda
uygulanır.
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Dersler
MADDE 18 – (1) Derslerin haftalık teorik ve uygulama saatleri, AKTS kredileri ile

yarıyıl/yıllara göre dağılımı, ilgili akademik birim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile be-
lirlenir.

(2) Derslerin yerel/ulusal kredileri, bir dersin haftalık teorik ders saati miktarına, o derse
ilişkin olarak yapılan uygulama, laboratuvar veya diğer çalışmaların haftalık saat miktarlarının
yarısının eklenmesiyle belirlenir.

(3) Programlarda yer alan dersler; aşağıda belirtilen yedi gruba ayrılır:
a) Zorunlu dersler; öğrencinin almak ve başarılı olmak zorunda olduğu derslerdir.
b) Seçmeli dersler; öğrencinin belirli ders grupları içinden seçmek ve başarılı olmak

zorunda olduğu derslerdir.
c) Alan dışı seçmeli dersler; öğrencinin bulunduğu bölüm/program dışından veya Üni-

versitenin diğer birimlerinden alabileceği derslerdir.
ç) Ön şart dersler; ilgili programın müfredatında belirtilen ön şartlı derse/derslere kay-

dolabilmek için başarılması gereken ders/derslerdir.
d) Ön şartlı dersler; ilgili programın müfredatında belirtilen ön şart dersin/derslerin ba-

şarılmış olması koşuluyla alınabilecek ders/derslerdir. Ön şart ve ön şartlı derslerle ilgili esaslar,
Senato tarafından belirlenir ve bu dersler eğitim-öğretim programlarında gösterilir.

e) Uygulamalı dersler; tamamı uygulama saatinden oluşan ya da içerisinde hem teori
hem uygulama saati bulunan ve ilgili akademik birim kurulu tarafından müfredatta uygulamalı
ders olarak belirtilen derslerdir.

f) Özel değerlendirmeli dersler; bir yarıyıl boyunca sorumlu öğretim elemanlarının reh-
berliğinde uygulama ve tasarım çalışmalarının jüri, eskiz sınavı, kritik/tashih gibi yöntemlerle
değerlendirildiği, ayrıca yarıyıl sonunda yazılı sınav gerektirmeyen, ancak başarı durumu ya-
rıyıl içerisinde geliştirilen proje ve tasarım çalışmalarının jüri veya ders sorumlusu tarafından
özel yöntemler yoluyla değerlendirilmesiyle belirlenen derslerdir. Özel değerlendirmeli dersler,
derslerin işleniş ve değerlendirme biçimi göz önünde bulundurularak ilgili bölüm/anabilim/ana-
sanat/bilim kurulunun kararı ve ilgili akademik birim kurulunun onayıyla belirlenir.

(4) VEHİP eğitimi ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde
düzenlenir.

(5) İlgili akademik birimin önerisi ve Senatonun onayıyla dersler şubelere bölünebilir.
Ders yükü ve ders alma
MADDE 19 – (1) Öğrenciler, kayıt yenileme süresi içinde katkı payı veya öğrenim üc-

retini yatırdıktan sonra elektronik ortamda alacakları dersleri belirlerler. Kayıt yenileme işlemi
danışmanın onayından sonra kesinleşir.

(2) Kayıt yenileme süresi içinde öğrenciler, birinci yıl açılan tüm dersleri, diğer
yarıyıl/yıllarda ise öncelikli olarak başarısız oldukları veya daha önce almaları gerekip de ala-
madıkları dersleri dönem önceliğine göre almak zorundadır.

(3) Eğitim-öğretim programlarından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, bu
derslerin yerine ilgili yönetim kurulu tarafından uygun görülen dersleri alırlar, yerine konulan
ders yoksa bu derslerden sorumlu tutulmazlar, ancak mezun olabilmeleri için gerekli toplam
AKTS kredisini tamamlamak üzere yerine başka ders alırlar.

(4) Öğrenciler, kayıtlı olduğu programın özelliklerine göre başarısız oldukları bir seç-
meli dersin yerine yeni bir seçmeli ders alabilirler. Yeni alınacak seçmeli derse devam şartı
aranır.
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(5) Öğrencilerin mezun olabilmesi için akademik birimlerin eğitim-öğretim programın-
daki zorunlu tüm dersleri ve gerekli seçmeli dersleri başarması, bu Yönetmelikte belirlenen
asgari AKTS kredisini tamamlaması ve ortalamasının 2,00 ve üzerinde olması gerekmektedir.

(6) Öğrenciler, ilgili akademik birim yönetim kurulu tarafından uygun görülen dersleri,
Üniversitenin farklı birimlerinden veya yurt içi ve yurt dışındaki diğer üniversitelerden de ala-
bilirler.

(7) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam
edemez ve bu derslerin sınavına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin
notu iptal edilir.

(8) Danışmanının onayı ile öğrenciler bir yarıyılda en çok 45 AKTS kredi, yıllık sis-
temde ise bir öğretim yılında en çok 90 AKTS kredilik ders alabilirler.

(9) Danışmanının onayı ile çift anadal ve yandal öğrencileri bir yarıyılda, anadalında
aldığı derslerle birlikte en çok 60 AKTS kredilik ders alabilirler.

(10) Öğrenciler, her bir yaz okulunda açılan derslerden en çok 20 AKTS, çift anadal ve
yandal programlarına kayıtlı öğrenciler ise anadalında aldığı derslerle birlikte en çok 30 AKTS
kredilik ders alabilirler.

(11) Birinci sınıf öğrencileri üst yarıyıllardan ders alamazlar. Ancak ders transfer ve
muafiyet talebinde bulunan birinci sınıf öğrencileri, sınıfında muaf edildiği derslerin toplam
AKTS kredisi kadar üst yarıyıllardan ders alabilirler.

(12) Üst yarıyıllardan ders alan öğrenciler, ilgili programın tüm mezuniyet koşullarını
sağlamaları durumunda öğrenim sürelerinden daha kısa sürede mezun olabilirler.

(13) Yarıyıl/yıl sonunda 2,00 GANO’yu sağlayamayan öğrencilere akademik yetersizlik
uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrenci, yaz okulu veya takip eden yarıyıl/yıl
sonunda GANO’sunu 2,00 ve üzerine yükseltirse akademik yetersizlik uyarısı kalkar. Ancak
akademik yetersizlik uyarısı alan ve GANO’sunu takip eden yarıyıl/yıl sonunda da 2,00 ve
üzerine yükseltemeyen öğrenci, akademik yetersizlik uyarısı aldığı yarıyıl/yıldan itibaren harf
notu CD, DC ve DD olan şartlı başarılı derslerini de tekrar etmek zorundadır. Öğrencinin ders
tekrarı, 2,00 ve üzeri GANO’yu sağlayana kadar devam eder. Öğrencinin 2,00 GANO’yu sağ-
ladığı yarıyıl/yıl sonunda akademik yetersizlik uyarısı kalkar ve ders tekrarı sona erer. Akade-
mik yetersizlik uyarısı onaylanan öğrenciler; CD, DC ve DD şartlı başarılı oldukları seçmeli
derslerinin yerine başka bir seçmeli ders alabilirler.

(14) Veteriner Fakültesi öğrencilerinin VEHİP eğitimine geçişinde, o yarıyıla kadarki
tüm derslerini başarması ve GANO’sunun 2,00 ve üzeri olması gerekmektedir.

(15) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları programda her bir dönem için belirlenen dersleri
alan ve başarılı olan öğrencilerin, bulunduğu yarıyıl başarı ortalaması YANO’ya göre dönem
sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk %10’a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dö-
nemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti
öder.

(16) İkinci öğretim öğrencilerinden her yarıyıl/yıl için başarı ortalamasına göre
yarıyıl/yılsonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk %10’a girenlerin listesi, ilgili akademik birim
tarafından Rektörlüğe bildirilir.

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlara ilişkin genel esaslar
MADDE 20 – (1) Sınavlar; ara sınavlar, muafiyet sınavları, mazeret sınavları, yarıyıl

veya yılsonu sınavları, bütünleme sınavları ve ek sınavlar şeklindedir. Bu sınavlar; yazılı, sözlü,
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uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapıla-
bileceği gibi YÖK’ün belirlediği ilkeler doğrultusunda alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edi-
lerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı
soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınav çeşitlerinden
hangilerinin uygulanacağına ilgili akademik birimin yönetim kurulunca karar verilir.

(2) Sınavların yapılacağı yer ve tarihler bölüm/anabilim/anasanat/bilim dalı başkanlık-
larınca belirlenir ve ilgili birim tarafından sınavların başlamasından en az 15 gün önce birim
web sayfalarında ilan edilir.

(3) Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, öğrenci kimlik belgeleri
ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.

(4) Öğrencilerin bir dersin sınavına girebilmesi için o yarıyıl/yılda kayıtlarını yenilemiş
ve ilgili derse kayıt yaptırmış olmaları gerekir. Öğrencilerin kayıt yaptırmadığı bir dersin sına-
vına veya girme hakkını kazanmadığı bir sınava girmesi durumunda aldığı not ilan edilmiş
olsa da iptal edilir.

(5) Uzaktan öğretim programları kapsamında ve uzaktan öğretim yoluyla verilen ders-
lerde yapılacak ara sınav, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz,
yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme ve azami öğrenim süresi sonundaki ek sınavlar ise yüz yüze
gözetimli olarak gerçekleştirilebilir. Uzaktan öğretim programları kapsamında ve uzaktan öğ-
retim yoluyla verilen derslerde yapılacak sınavlarla ilgili işlemler Senato tarafından belirlenir.

(6) Uzaktan öğretim programları kapsamında yapılacak sınavlar hafta sonları ve bir
günde en çok beş dersi kapsayan oturumlar halinde yapılır.

(7) Sınavlarda kopya çekenler, kopya girişiminde bulunanlar veya kopyaya yardım
edenler ile sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da kopya çekilmesine yar-
dım ettiği belirlenen öğrenciler o sınavlardan sıfır almış sayılır ve haklarında 18/8/2012 tarihli
ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-
netmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(8) Dinî ve millî bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.
(9) Öğrencilerin akademik takvime uygun olarak yarıyıl/yıl sonu sınavlarına ve bütün-

leme sınavlarına girebilmeleri için derse kayıt ve devam şartlarını sağlamış olmaları gerekir.
(10) Azami ders yükü sınırları içinde kalmak şartıyla öğrenciler, notlarını yükseltmek

üzere her yarıyıl/yılda başarılı oldukları derslere yeniden kaydolabilirler. Bu durumda en son
alınan not geçerli sayılır.

(11) Bütünleme sınavları Senatonun alacağı kararlar doğrultusunda uygulanır.
(12) Öğrencinin bulunduğu yarıyıl/yıla ait derslerden aynı güne en fazla iki dersin sınavı

konur.
Sınav düzeni
MADDE 21 – (1) Sınavlar, akademik birim yönetimleri tarafından görevlendirilen öğ-

retim elemanlarınca yapılır. Sınavların yürütülmesinden dersin öğretim elemanı ve görevli gö-
zetmenler birlikte sorumludur.

(2) Sınavı yapan öğretim elemanı, akademik takvimde belirlenen tarihlerde sınav so-
nuçlarını öğrenci bilgi sistemine girerek ilan eder; sınava ilişkin belgeleri akademik takvimde
belirtilen sınav not girişlerinin son gününden itibaren en geç on gün içinde ilgili akademik
birim yönetimine teslim eder.

(3) Not çizelgeleri dışındaki sınav evrakı, ilgili akademik birim tarafından sınav tari-
hinden itibaren en az iki yıl süreyle saklanır.
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Ara sınavlar
MADDE 22 – (1) Her ders için her yarıyıl/yılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla

ara sınavların sayısı akademik birimin kurul kararı ile belirlenir. İlgili kurul tarafından birden
fazla ara sınav yapılmasına karar verilmesi durumunda bu ilave sınavlar seminer, ödev ve proje
şeklinde de olabilir. On iki gün ve daha az sürede tamamlanan klinik stajlarda ara sınav koşulu
aranmaz.

Mazeret sınavı
MADDE 23 – (1) Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınavına giremeyen öğrencilere ilgili

birim yönetim kurulunca girme hakkı tanınan sınavlara mazeret sınavı denir. Ara sınavların dı-
şındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı kullanılamaz. Mazeret sınavı hakkı aynı ders için
birden fazla kullanılamaz. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrencilerin, mazeretlerini kanıt-
layan belgelerle birlikte dönem derslerinin bitiminden iki hafta öncesine kadar ilgili akademik
birime başvurmaları gerekir. Mazeretler, ilgili akademik birim yönetim kurulunda incelenerek
karara bağlanır.

(2) Mazeretli oldukları süre içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz
sayılır.

(3) Ara sınavları aynı gün ve aynı saatte olan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için
mazeret sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin ilgili birime dilekçe ile başvurmaları
zorunludur.

(4) Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.
(5) Uzaktan öğretim programlarında sınavlara girmeyen öğrenciler için mazeret kabul

edilmez.
Yarıyıl sonu/yılsonu sınavları
MADDE 24 – (1) Yarıyıl/yıl sonu sınavları, yarıyıl/yıl boyunca derste işlenen konuları

içerir.
(2) Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl/yıl sonunda ilgili

akademik birimler tarafından, sınavların başlamasından en az 15 gün önce ilan edilen yer ve
zamanda yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; teorik derslerin %70’ine, uygulamalı
derslerin en az %80’ine devam etmek zorunludur.

(3) Bir dersin teorik ve uygulamalı kısımlarının ayrı sınavlar halinde yapılarak değer-
lendirilmesine ilgili kurul karar verir. Ancak dersin başarı notunun hesaplanmasında her iki sı-
nav birlikte göz önünde bulundurulur.

(4) Bir yarıyıl/yıl boyunca birden fazla öğretim elemanının sorumluluğunda yürütülen
derslerde başarı durumu; yarıyıl/yıl içerisinde geliştirilen proje ve tasarım çalışmaları, jüri ta-
rafından eskiz sınavı, kritik/tashih gibi özel yöntemler yoluyla değerlendirilebilir. Bir dersin
işleyiş ve yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu başarı değerlendirme biçimine bölüm akademik ku-
rulun teklifi ile ilgili akademik birim kurulunca karar verilir.

Bütünleme sınavları
MADDE 25 – (1) Almış oldukları ders veya derslerin yarıyıl veya yılsonu sınavına gir-

me hakkı elde eden öğrencilerden, yarıyıl/yıl sonu sınavı sonunda başarısız olan öğrenciler ve
sınava girme şartlarını sağladığı halde yarıyıl/yıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler ile yarı-
yıl/yıl sonu sınavı sonunda şartlı başarılı olarak CD, DC ve DD notu almış olan öğrenciler bu
derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavına giren öğrencilerin, ilgili derse
ait başarı notu belirlenirken, yarıyıl/yıl sonu notu yerine bütünleme sınav notu kullanılır.

(2) YANO’nun hesaplanmasında yıllık okutulan derslerin sınav notları dersin alındığı
yılın sonundaki yarıyıl sınav notlarına katılır.
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(3) Ön lisans/lisans programlarında hangi dersler için bütünleme sınavı yapılmayacağı,
ilgili akademik birimlerin teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

(4) Yıllık okutulan dersler için bütünleme sınavı koşulları birinci fıkra hükümlerine
göre yürütülür.

Tek ders sınavı
MADDE 26 – (1) Tek ders sınavına; mezuniyet için öngörülen derslerin biri dışında

tümünden başarılı olup, devam koşulunu yerine getirdiği tek dersten başarısız olan öğrenciler
ile başarısız notu olmadığı halde GANO’su 2,00’ın altında olan ve gireceği tek bir dersin sına-
vıyla GANO’sunu 2,00 ve üstüne çıkarabileceği ilgili akademik birim yönetim kurulu kararıyla
belirlenen son yarıyıl öğrencileri girebilir.

(2) Tek ders sınavına ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından yönerge ile belirlenir.
Muafiyet sınavı
MADDE 27 – (1) Akademik birimlerin ilgili kurullarının önerisi ve Senato kararı ile

muaf olunması uygun görülen dersler için her yarıyıl/yıl başında muafiyet sınavları açılabilir.
Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi
MADDE 28 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin ara sınav ve

yarıyıl/yıl sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı
sıfırdır.

(2) Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların ağırlıklı
ortalamasıdır. Bu suretle bulunacak ondalıklı sayı; 0,5 ve üzeri ise yukarı sayıya, 0,5 altında
ise aşağı sayıya yuvarlanır.

(3) Dersin ham başarı puanı, o dersin ara sınav, uygulama ve varsa diğer yarıyıl/yıl içi
eğitim-öğretim ile ilgili diğer etkinliklerden almış olduğu notların ağırlıklı ortalaması ile final
veya varsa bütünleme notu dikkate alınarak hesaplanır. Dersin ham başarı puanı katkı yüzdeleri,
ilgili dersin öğretim elemanı tarafından dönem başında belirlenir ve en geç ilgili yarıyıl/yıl
derslerinin ilk iki haftası içinde öğrenci bilgi sistemine girilerek öğrencilere duyurulur. Ancak
yarıyıl/yıl içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %30’dan az, %60’tan fazla; yarıyıl/yıl
sonu değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %40’tan az, %70’ten fazla olamaz. Sadece ya-
rıyıl/yıl sonu sınavı yapılan uygulamalı veya özel değerlendirmeli derslerde, yarıyıl/yıl sonu
sınavının başarı notuna katkısı %100’dür.

(4) Uzaktan öğretimle yürütülen derslerin değerlendirilmesine ilişkin hususlar, Senato
tarafından belirlenir.

(5) Öğrencinin ders başarısı, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi, öğren-
cinin ham başarı puanının aritmetik ortalamaları ve istatistiksel dağılımları göz önüne alınarak
dersi veren öğretim elemanı tarafından harf notlarından biriyle belirlenir.

(6) Başarı düzeylerine ilişkin harf notları ve katsayılar aşağıda belirtilmektedir:
Başarı Notu Katsayı

AA 4,00
AB 3,70
BA 3,30
BB 3,00
BC 2,70
CB 2,30
CC 2,00
CD 1,70
DC 1,30
DD 1,00
FF 0,00
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(7) Bir dersten başarılı olmak için başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması
gerekir. AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC notları şartsız başarılı notlardır. CD, DC ve DD
notları ise şartlı başarılı notlardır. Bir öğrencinin CD, DC veya DD notu aldığı bir dersten ba-
şarılı olması için genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

(8) Diğer harf notlarının açıklaması aşağıdaki şekildedir:
a) MU notu, Üniversiteye dikey veya yatay geçişle gelen ve 2/5/2014 tarihinden önce

mezun olan öğrenciler ile muafiyet verilecek dersin not çizelgesinde Yeterli/Başarılı/Geçti/Muaf
olarak belirtildiği durumlarda dersin ortalamaya dâhil edilmeden muaf tutulması için kullanı-
lır.

b) PT notu, not ortalamasına katılmayan dersleri sürdürmekte olan öğrencilere verilir.
c) DZ notu, derse devam şartını veya ders uygulamasına ilişkin şartları yerine getire-

mediği için başarısız olan öğrencilere verilir. Not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür.
ç) YT notu, ilgili akademik birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla not ortala-

masına katılması uygun görülmeyen derslerde, başarılı/yeterli olan öğrencilere verilir.
d) YZ notu, ilgili akademik birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla not ortala-

masına katılması uygun görülmeyen derslerde, başarısız/yetersiz olan öğrencilere verilir.
e) KL notu, programdan kaldırılan dersler için verilir.
f) ÇK notu, öğrencinin ekle-sil haftasından sonraki 3 hafta içinde, danışmanının ona-

yıyla çekildiği ders için kullanılır. Öğrenciler bir yarıyılda 1 dersten; öğrenim süresi boyunca
ise en çok 4 dersten çekilebilir.

Akademik başarı not ortalamaları
MADDE 29 – (1) Her yarıyıl sonunda öğrencilerin genel not ortalamaları aşağıdaki

esaslara göre belirlenir:
a) Öğrencilerin akademik başarı not ortalaması her yarıyıl sonunda hesaplanır. Bu he-

saplama sırasında, YANO ve GANO olmak üzere iki ortalama elde edilir.
b) YANO hesaplamak için öncelikle, öğrencinin bir yarıyıl/yılda aldığı derslerden/et-

kinliklerden elde ettiği notların katsayısı ile o derslerin/etkinliklerin AKTS kredilerinin çarpı-
mından oluşan toplam sayı bulunur. Daha sonra elde edilen bu toplam sayı, derslerin/etkinlik-
lerin AKTS kredi değerleri toplamına bölünür. Bulunan değer YANO olarak adlandırılır. Elde
edilen YANO, virgülden sonra yuvarlanarak iki haneli olarak gösterilir.

c) GANO ise, YANO hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin öğrenimi süresince
bütün derslerdeki son notları esas alınarak hesaplanan ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan
derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Elde edilen GANO, virgülden sonra
yuvarlanarak iki hane olarak gösterilir.

Derse devam ve yoklamalar
MADDE 30 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, öğretim elemanlarınca uygun gö-

rülen çalışmalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğunun sınırı; teorik ders-
lerde %70, uygulamalı derslerde ise %80’dir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler
yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremezler. Öğrencilerin devam durumları, ders so-
rumlularınca izlenir ve yarıyıl/yıl sonu sınavından en az bir hafta önce öğrenci bilgi sistemine
girilerek ilan edilir.

(2) Bir dersin devamını alıp da başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları duru-
munda yeniden devam şartı aranmaz, ancak uygulamalı derslerde başarısız olan öğrencilerden
yeniden devam şartı aranır.

(3) Derse devam koşulunu karşıladığı halde sınavda başarısız olan öğrenciler ile notunu
yükseltmek amacıyla aynı dersi/dersleri tekrar almak isteyen öğrenciler ilgili dersin devamın-
dan muaftırlar. Ancak öğrenciler talep etmeleri durumunda ilgili derse devam edebilirler.
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(4) Sağlık raporu derslere devam yükümlülüğünü kaldırmaz. Öğrenciler, sağlık raporu
olduğu sürelerde derslerine katılmadığında devamsız sayılırlar.

(5) Uzaktan öğretim ile yürütülen ders ve programlarda derse devam durumları, Senato
tarafından belirlenir.

Ders tekrarı
MADDE 31 – (1) Öğrenciler öncelikle DZ, FF, YZ harf notu aldığı dersi/dersleri açıl-

dığı ilk yarıyıl/yılda almak zorundadır. Bu derslerin notu, alındığı yarıyılın, yarıyıl ve genel
akademik başarı not ortalamalarına katılarak değerlendirilir.

(2) Eğer DZ, FF, YZ harf notu alınan ders seçmeli bir ders ise, öğrenciler aynı dersi
tekrar alabilecekleri gibi, bu dersin yerine başka bir seçmeli ders de alabilirler.

(3) Öğrenciler, daha önce başarılı/şartlı başarılı olduğu dersleri, tekrar alarak notlarını
yükseltebilirler.

(4) Tekrar edilen dersler için alınan son not geçerlidir.
Sınav notuna itiraz
MADDE 32 – (1) Sınav kâğıtlarının ve sınav not çizelgelerinin ilgili akademik birim-

lere verilmesinden ve notların ilanından sonra maddi hata dışında not değiştirilmez. Öğrenciler,
itirazlarını ilan tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak ilgili akademik birime yapa-
bilirler. İtiraz, dersin sorumlu öğretim elemanı ile birlikte bölüm/anabilim/anasanat/bilim dalı
başkanı tarafından tetkik edilir. Sonuç, ilgili akademik birim yönetim kurulunda karara bağlanır.
İtirazın incelenmesi ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 iş günü
içinde sonuçlandırılır. Süresi içinde yapılmayan maddi hata itirazları değerlendirmeye alın-
maz.

Bitirme ödevi, bitirme tezi, bitirme projesi veya staj
MADDE 33 – (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencileri, kayıtlı ol-

dukları eğitim-öğretim programlarının gerektirdiği bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi
veya stajı yapmak zorundadır. Bu eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili esaslar akademik birim-
lerin ilgili kurullarınca belirlenir.

Kredi hesabı
MADDE 34 – (1) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin AKTS kredi değerleri aşağıda göste-

rildiği şekilde hesaplanır:
a) 1 AKTS kredisi 25 saatlik iş yüküne karşılık gelmektedir.
b) Öğrencinin yapacağı stajlara AKTS kredisi verilir.
Üstün başarılı öğrenciler
MADDE 35 – (1) GANO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenci onur öğrencisi, GANO’su

3,50 ve üzeri olan öğrenci yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur ve bu durum diplomala-
rında belirtilir. Ancak disiplin cezası alan öğrenci belirtilen GANO’yu sağlasa bile yüksek onur
öğrencisi veya onur öğrencisi olarak mezun olamaz. Ayrıca onur veya yüksek onur öğrencile-
rine her yarıyıl/yıl sonunda onur/yüksek onur belgesi verilerek öğrencilerin listesi ilgili aka-
demik birimler tarafından ilan edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Dondurma, İlişik Kesme, Ayrılma ve Diplomalar

Kayıt dondurma
MADDE 36 – (1) 37 nci maddedeki mazeretler nedeniyle öğrenimlerine devam ede-

meyecek olan öğrenciler, ilgili akademik birim yönetim kurulu kararı ile iki döneme kadar
kayıt dondurabilir.

(2) Sağlık nedenleri ile yapılacak kayıt dondurma istekleri için süre sınırlaması yoktur.
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(3) Kayıt donduran öğrencinin, kayıt dondurmasına neden olan mazeretinin ortadan
kalkması durumunda, devam şartını sağlayabilmek koşuluyla öğrenci, ilgili akademik birime
başvurarak, ilgili dönemin en geç dördüncü haftası sonuna kadar kayıt dondurma işlemini iptal
isteğinde bulunabilir. Başvuru, ilgili akademik birimin yönetim kurulunca değerlendirilir.

(4) Öğrencinin kaydını dondurduğu süreler azami öğrencilik süresine dâhil edilmez.
Mazeretler
MADDE 37 – (1) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:
a) Öğrencinin heyet raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması.
b) 2547 sayılı Kanun uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nede-

niyle YÖK kararı ile öğrenime ara verilmesi.
c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla

doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.
ç) Birinci derecedeki akrabalarının ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bu-

lunmaması veya vefatı nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belge-
lemesi ve bu durumun ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi.

d) Öğrencinin, öğrenimine devam etmesini engelleyecek düzeyde ekonomik zorluk
içinde bulunmasının ilgili mülki amir tarafından belgelenmesi.

e) Öğrencinin tutukluluk hali.
f) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından, ilgili mevzuat hükümlerince öğrencinin

öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya yükseköğretim kurumundan çıkarmayı gerektirmeyen
mahkûmiyet hali.

g) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alın-
ması.

ğ) Akademik birimlerin yönetim kurullarının mazeret olarak kabul edeceği diğer hal-
lerin ortaya çıkması.

İzinler
MADDE 38 – (1) Eğitim-öğretimine katkıda bulunacak burs, staj ve araştırma gibi im-

kânların doğması durumunda akademik birimlerin yönetim kurullarının kararı ile öğrenciye
izin verilebilir. İzinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla ulusal ve uluslararası bilimsel, sanat-
sal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılması Rektörlük tarafından uygun bulunarak görevlen-
dirilen öğrenciler, görevli oldukları süre içinde giremedikleri sınavlar için izinli sayılır ve gi-
remedikleri tüm sınavlar için akademik birimlerin yönetim kurullarınca sınav hakkı tanınır. Bu
süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

Kayıt silme ve sildirme
MADDE 39 – (1) Aşağıdaki durumlarda, öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir:
a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniver-

siteden çıkarma cezası alması.
b) Kendi isteği ile kaydını sildirmesi.
c) Öngörülen kayıt kabul koşullarını yerine getirmediğinin sonradan anlaşılması ve sun-

dukları belgelerin veya verdikleri bilgilerin yanlış veya eksik olduğunun anlaşılması.
ç) Açık öğretimle eğitim-öğretim yapan ve kontenjan sınırlaması olmayan akademik

birimler dışında, bir başka yükseköğretim kurumunda aynı seviyede asıl öğrenci olarak kaydı-
nın bulunduğunun belirlenmesi.

d) Sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin Üniversite hastanesinden veya
diğer sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelenmesi ve raporunun ilgili yönetim
kurulu tarafından kabul edilmiş olması.
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(2) Azami öğrenim süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile
kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak dört yıl üst üste kayıt
yenilenmemesi ve katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi durumunda yönetim kurulunun
kararı ve YÖK’ün onayıyla öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını
iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

Diplomalar
MADDE 40 – (1) Dört yarıyıllık en az 120 AKTS öğretim programını başarıyla ta-

mamlayan öğrencilere ön lisans diploması; sekiz yarıyıllık en az 240 AKTS, on yarıyıllık en
az 300 AKTS ve on iki yarıyıllık en az 360 AKTS öğretim programlarını başarıyla tamamlayan
öğrencilere lisans diploması verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diploma ve-
rilirken geri alınmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Sekiz yarıyıl ve üzeri eğitim-öğretim yapılan akademik birimlerde en az 120 AKTS
kredilik dersi başarılı olan ve GANO’su en az 2,00 olan, ancak öğrenim gördükleri programları
tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere talepleri üzerine, ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde ayrıldıkları bilim kolunu gösteren ön lisans diploması verilir. Bu öğrenciler için
aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Lisans öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin
başvurmaları halinde meslek yüksekokullarına intibakları, ilgili mevzuat hükümlerine göre ya-
pılır.

b) İlk iki yılın bütün derslerini başarmış olsalar dahi, lisans öğrenimlerine devam eden
öğrenciler ile ilgili mevzuat uyarınca yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanlara ön
lisans diploması verilmez.

c) Ön lisans diplomasını alarak lisans programından ilişiği kesilenler, kendilerine tanı-
nan kanuni bir haktan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde ön lisans
diplomalarını iade etmek zorundadır.

(3) Diploma bir defa verilir. Diplomanın kaybı veya kullanılmaz duruma gelmesi ha-
linde, mezunlara daha önce verilen diplomadaki bilgilerin aynen yer alması koşuluyla yeni bir
diploma düzenlenir. Diplomanın ön yüzünde ikinci nüsha ibaresi yer alır. Diplomalar fakülte-
lerde dekan ve Rektör; yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdür ve Rektör; dekanlığa
bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdür, dekan ve Rektör tarafından imzalanır.

Mezuniyet derecesi
MADDE 41 – (1) Mezuniyet derecesi; derslerin AKTS kredi değerlerinin bu derslerin

başarı notlarının karşılığı olan katsayılarla çarpımlarından elde edilen toplamın, toplam AKTS
kredisine bölünmesiyle elde edilen ortalamadır. Elde edilen mezuniyet derecesi, virgülden sonra
yuvarlanarak iki haneli olarak gösterilir.

(2) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu programın zorunlu bütün ders-
lerini ve gerekli seçmeli derslerini başarması, bu Yönetmelikte belirtilen asgari AKTS kredisini
tamamlaması ve mezuniyet derecesinin en az 2,00 olması gerekir.

Diploma eki
MADDE 42 – (1) Diploma eki, akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde

tanınmasına yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir.
(2) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan

öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilir.
(3) Diploma eki, öğrencilerin öğrenimleri süresince almış olduğu bütün derslerin adları,

AKTS kredileri ve standart diploma eki bilgilerini kapsar. Diploma eki, diploma yerine kulla-
nılmaz.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Adres bildirme
MADDE 43 – (1) Her türlü bildirim, öğrencinin Üniversiteye kayıt anında bildirdiği

geçerli adrese yazılı olarak veya Üniversite tarafından kendisine verilen öğrenci mail hesabına
tebligat yapılmasını isteyen kişiye elektronik yolla yapılır. Bu yollarla tebligatın mümkün ol-
madığı durumlarda Üniversite tarafından ilan edilmek suretiyle tebligat tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri geçerli adresleri/e-posta adreslerini değiş-
tirdikleri halde, bu durumu ilgili akademik birime bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bildiren
öğrencilerin, Üniversitede mevcut adreslerine bildirimin yapılması halinde, kendilerine bildirim
yapılmış sayılır.

Engelli öğrenciler
MADDE 44 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üni-

versiteye kayıtlı engelli öğrenciler, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla
yükümlüdürler; ancak engelleri nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte
güçlük çekmeleri durumunda, danışmanlarının ve dersin öğretim elemanlarının onayıyla söz
konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğ-
rencilerin dersi almaları sağlanır. Öğrenciler dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen
yerine getiremiyorlar ise varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alırlar.

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenciler, 20 nci maddede belirtilen sınavlara girmek
zorundadır, ancak öğrencilerin performanslarının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, öğ-
rencilerin engelleri temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, bi-
çimi değiştirilip engelli öğrenciye uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe,
bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi veya araçlar sağla-
nır.

Disiplin işleri
MADDE 45 – (1) Öğrenci disiplin işlemleri; 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ve

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri ile akademik birimlerin kurul ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 47 – (1) 21/7/2018 tarihli ve 30485 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yoz-

gat Bozok Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 16/7/2019
tarihli ve 30833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yozgat Bozok Üniversitesi Veteriner Fa-
kültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2021-2022 eğitim-öğretim yılı öncesinde Üniversiteye kayıt

olan öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları hesabında, 47 nci madde ile yürürlükten
kaldırılan Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeli-
ğinin 32 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe gi-

rer.
Yürütme
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Akhisar 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4103 
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İmranlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4099 

—— • —— 
İmranlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4100 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

GELİR PAYLAŞIMI YOLU İLE İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

Çanakkale İli Umurbey Belediye Başkanlığından: 

 
 4172/1-1 
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SÜLFÜRİK ASİT ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

Sülfirik Asit Alımı Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İKN: 2021/268571 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü  

b) Adresi : Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası : (0312) 458 55 00 Faks: (0312) 458 58 00-458 58 01 

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.200.000 kg Sülfürik Asit Alımı. 

b) Teslim yeri : Ağrı, Ankara, Burdur, Elazığ, Erciş, Ereğli, Eskişehir, 

Ilgın, Kars, Kastamonu, Malatya, Susurluk, Uşak ve 

Yozgat Şeker Fabrikalarına teslim edilecektir. 

c) Teslim tarihi :  Sülfürik Asitin teslimatına; Eylül 2021 ayında başlanacak 

olup, teslimat takvimi ilgili şeker fabrikalarının 

verecekleri termin programına göre olacaktır. 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 21.05.2021 Cuma günü, saat 11.00 

4- İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5- İhale dokümanları; Mithatpaşa Caddesi No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Dahili Satınalma Müdürlüğü’nde görülebilir ve 

KDV dahil 100,00 TL. (Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6- Teklifler, 21.05.2021 Cuma günü, saat 11.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14 

(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv 

Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 4236/1-1 
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KİREÇTAŞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2021/2022 Kampanya Dönemi ihtiyacı ± % 20 toleranslı 24.000 ton Kireçtaşı 

Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık 

İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2021/243294 

1-İdarenin 

a) Adresi : Ayaş Yolu 18. Km Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2-İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ± % 20 toleranslı 24.000 ton kireçtaşı satın alınacaktır. 

b) Teslim yeri : Ankara Şeker Fabrikası Stok Sahası 

c) İşin süresi : Kireç taşı Fabrikamıza 01 Ağustos 2021 - 30 Aralık 2021 

tarihleri arasında teslim edilecek olup, aylar itibariyle 

termin programı idare tarafından yazılı olarak 

bildirilecektir. 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 21.05.2021 Saat 10:00 

4-İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/ 

ANKARA) adresinde görülebilir ve 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-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

8-İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9-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. 

 4068/1-1 
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BÜYÜKBAŞ SAKATAT İHALESİ YAPILACAKTIR 
Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünden: 
Büyükbaş Sakatat İhalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun Döner Sermayeli 

Kuruluşlar İhale Yönetmeliği ilgili hükümlerine göre 31/05/2021 tarihinde Açık teklif usulü ile 
teklif alınarak satışı yapılacaktır. 

1-İdarenin 
a) Adresi : Adana Yolu Üzeri 7. Km. 51270 MERKEZ/NİĞDE 
b) Telefon ve Faks Numarası : 388 232 3377 - 388 232 6234 
c) Elektronik Posta Adresi : nigdeacik@gmail.com 
d) İhale dokümanının  
    görülebileceği yer : Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Satınalma Birimi 
SATIŞI YAPILACAK ÜRÜNLER 

Sıra 
No 

ÜRÜN ADI MİKTARI 
YAKLAŞIK 

BİRİM FİYATI 
TAHMİNİ 

BEDEL (TL) 
GEÇİCİ 

TEMİNAT (TL) 
İHALE 
TARİHİ 

İHALE 
SAATİ 

1 
BÜYÜKBAŞ 
SAKATAT 

2.450.000 
Kg 

2,3833  
TL 

5.839.166,67 
TL 

180.000,00  
TL 

31/05/2021 14:30 

Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 1 kalem ürün için, 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği ilgili 
hükümleri gereğince Açık Teklif Usulü ile 31/05/2021 tarihinde Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu 
İşyurdu Müdürlüğü’nün İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

2-İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameler mesai saatleri dâhilinde Niğde Açık Ceza İnfaz 
Kurumu Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. 

3-İhaleye iştirak edeceklerden istenen belgeler (asıl olacaktır); 
a) İstekli Gerçek Kişi ise; 
1) Noter tasdikli imza beyannamesi, nüfus cüzdanı, cüzdan fotokopisi ve oda kayıt belgesi 
b) İstekli Tüzel Kişi ise; 
1) Şirketler için ticari sicil gazetesi, noter tasdikli imza sirküleri ve oda kayıt belgesi 
c) İstekliler Adına Vekâleten Katılma Halinde; 
1) İstekli veya İstekliler adına ihaleye katılması halinde, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza 
beyannameleri 

d) Birden fazla ihaleye katılacak istekliler; her ihale için ayrı ayrı zarf düzenleyeceklerdir. 
Her ihale için istenilen evrakların aslı veya “aslı gibidir” leri her zarfın içinde olacak şekilde 
düzenleyeceklerdir. Zarf düzenine uymayan veya eksik evrak bulunan istekliler/firmalar ihaleye 
alınmayacaktır. 

4-Geçici Teminat mektubunu yukarıda belirlenen miktarda ve şartnameye uygun olarak 
Banka Teyit Yazısı ile birlikte zarfın içinde komisyona sunacaklardır. Geçici Teminat 
mektuplarının son geçerlilik tarihleri 31/07/2021 tarihli olacaktır. Teminatın nakit yatırılması 
durumunda teminatın yatırılacağı yer Ziraat Bankası Niğde Şubesi nezdindeki TR95 0001 0002 
1437 9745 4450 02 numaralı hesabına veya Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü 
Veznesine yatırabilirler. 

5-Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
6-İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyat üzerinden 

vereceklerdir. 
7-Posta yoluyla ihaleye katılacak İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar İhale 

komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun Döner 
Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 30. madde hükümlerine uygun olarak 
düzenleyecekleri tekliflerini posta ile gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı 
takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postadaki gecikmeler ve 
vaktinde verilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır. 

İlan olunur. 4001/1-1 
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İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Sinop Boyabat Marangozlar ve İnşaatçılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 

Başkanlığından:  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Sinop Boyabat Marangozlar ve İnşaatçılar Küçük Sanayi 

Sitesine ait 50 adet işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1-İdarenin Adresi : Zincirlikuyu Mah. Hakimiyet Sok. No: 8/A Boyabat / 

SİNOP 

2-İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 50 adet işyeri yapım işi  

b) Yapılacağı yer : Boyabat / SİNOP 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır.  

e) Keşif Bedeli (2021 B.F. ile) :  25.400.000 TL 

f) Geçici Teminatı :  762.000 TL 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Söğütözü- Ankara 

b) Tarihi ve saati : 25/05/2021 - Saat 10.30 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veya yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen 

bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin ve 

bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen 

diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, isteklilerce ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit 

ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5-İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7-İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Sinop 

Boyabat Marangozlar ve İnşaatçılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının 

Zincirlikuyu Mah. Hakimiyet Sok. No: 8/A Boyabat / SİNOP adreslerinde görülebilir veya 700 TL 

karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8-İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10-KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11-Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 4160/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

07.05.2021 tarih ve 31477 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi 
“Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları” uyarınca Öğretim Üyesi alımı 
gerçekleştirilecektir. 

Fakülte / 

Enstitü 
Bölüm 

Anabilim Dalı/ 

Bilim Dalı 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 
Açıklama 

İslami İlimler 

Fakültesi 

Felsefe ve 

Din Bilimleri 

İslam 

Felsefesi 
Profesör* 1 

Felsefe ve Din Bilimleri alanında 

çalışmalar yapmış ve İslam Felsefesi 

alanında doçentliğini almış olmak. 

Başvuruda Gerekli Belgeler: 
- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi 
- Özgeçmiş (YÖK Formatında) ve Eserler Listesi 
- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi 
- Fotoğraf (2 Adet) 
- Adli Sicil Belgesi 
- Hizmet belgesi 
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 
- Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden karekodlu lisans, yüksek 

lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, 
- Prof., Doç., Dr. Öğretim Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma 

var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi 
- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent 

İçin: 4 (Dört) takım dosya, Dr. Öğretim üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (bilimsel eserlerinden 
oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere diğer nüshalarını 
elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim etmeleri 
ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca akademik personel adayı açık rıza 
metnini vermeleri gerekmektedir. 

- KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin 
Belge - İngilizce 

-* Resmî Gazete Tarihi: 23.03.2016 Sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında 
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 
Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olmak, 

- Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen kampüs 
adresimize “Başak Mah. Ordu Cad. F-05 Blok Başakşehir / İstanbul” yapılacaktır. Tüm 
bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://www.ihu.edu.tr yapılacak olup, ayrıca 
yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar 
kabul edilmeyecektir 

Duyuru Başlama Tarihi : 10.05.2021 
Son Başvuru Tarihi : 24.05.2021 

 4257/1-1 
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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

BAŞVURU TARİHLERİ: 10.05.2021 - 11.06.2021 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 

27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi 

İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam 

edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 22.06.2021 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 

Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 3 (üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 

 

İş Tanımı Adet Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı Çalışma Süresi 

Kıdemli Yazılımcı 1 2,4 katına kadar Tam Zamanlı 

Tecrübeli Yazılımcı 1 2,0 katına kadar Tam Zamanlı 

Tecrübeli Sistem 

Yöneticisi 
1 3,0 katına kadar Tam Zamanlı 

 

ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına 

(KPSS) ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen 

adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz 

etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel 

şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak 

başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere 

sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. 

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları 

taşımak, 

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 

mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 

bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 

mezun olmak, 

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını 

geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak 

(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya 

aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi 

sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek 

suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır) 
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d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 

(Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript 

belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı 

yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim 

kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir) 

e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak, 

f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir 

durumu bulunmamak, 

g) Süresi içinde başvurmak. 

ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER): 

Y1 – KIDEMLİ YAZILIMCI (1 Kişi – 2,4 Katına Kadar) 

1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir. 

2. .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır. 

3. Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında 

bilgi sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım 

prensipleri vs.), 

4. .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır. 

5. HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve 

geliştirme yapabilmelidir. 

6. Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır. 

7. Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır. 

8. T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır. 

9. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans 

çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir. 

10. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje 

geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır. 

11. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır. 

12. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır. 

13. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir. 

14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır. 

15. Vue.js veya React.Js kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmak. 

16. İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır. 

17. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir. 

Y2 – TECRÜBELİ YAZILIMCI (1 Kişi – 2,0 Katına Kadar) 

1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir. 

2. .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır. 

3. Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında 

bilgi sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım 

prensipleri vs.) 

4. .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır. 

5. HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve 

geliştirme yapabilmelidir. 
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6. Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır. 

7. Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır. 

8. T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır. 

9. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans 

çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir. 

10. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje 

geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır. 

11. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır. 

12. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır. 

13. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir. 

14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır. 

15. İlgili alanda en az 3 yıl tecrübeli olmalıdır. 

16. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir. 

S1 - TECRÜBELİ SİSTEM YÖNETİCİSİ (1 Kişi – 3 Katına Kadar) 

1. Sunucu sanallaştırma teknolojilerinde (Microsoft Hyper-V, VMware, OpenStack vb.) 

kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş 

olmalıdır. 

2. Fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (cluster) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, 

başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır. 

3. Veri depolama sistemlerinde (IBM, NetApp, EMC vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, 

yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır. 

4. Veri yedekleme sistemlerinde (EMC Avamar, Veeam Backup vb.) kurulum, 

yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır. 

5. SAN sistemleri için kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun 

çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır. 

6. Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25 ve 

üzeri) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini 

gerçekleştirmiş olmalıdır. 

7. Linux sunucu işletim sistemlerinde LDAP, DNS, DHCP, NFS, CA servisleri için 

kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmalıdır. 

8. Linux sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim 

sistemlerinde (puppet, ansible, zabbix vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve 

sorun giderme gerçekleştirmiş olmalıdır. 

9. Linux işletim sistemi için betik dili (bash, csh, vb.) kullanmış olmalıdır. 

10. Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2) 

kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini 

gerçekleştirmiş olmalıdır. 

11. Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde Active Directory, WSUS, CIFS 

servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmalıdır. 

12. Microsoft Windows sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve 

yönetim sistemlerinde (SCOM vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun 

giderme gerçekleştirmiş olmalıdır. 

13. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir. 
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14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır. 

15. İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır. 

16. Üniversite bilişim altyapısı sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir. 

SINAV KONULARI 

 

NİTELİKLER KONULAR 

Kıdemli Yazılımcı 

ASP.NET MVC, ASP.NET Web Forms, C# programlama dili,

T-SQL, Entity Framework, Linq, Telerik RadControls for 

ASP.NET, Javascript, Html, Css, Sql Server Veritabanı, .Net

Core, React, Nesne yönelik programlama tasarım ve araçları 

Tecrübeli Yazılımcı 

ASP.NET MVC, ASP.NET Web Forms, C# programlama dili,

T-SQL, Entity Framework, Linq, Telerik RadControls for 

ASP.NET, Javascript, Html, Css, Sql Server Veritabanı, Nesne

yönelik programlama tasarım ve araçları 

Tecrübeli Sistem Yöneticisi 

Microsoft Hyper-V, VMware, OpenStack, Veri depolama 

sistemleri ve işletimi, SAN sistemleri, Linux işletim sistemleri ve 

işletimi, Linux sunucu işletim sistemlerinde LDAP, DNS, DHCP, 

NFS, CA servisleri, Microsoft Windows sunucu işletim sistemleri 

ve işlemleri, Active Directory, WSUS, CIFS servisleri 

 

ÜCRET 

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında 

belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında 

sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ 

Başvurular 10.05.2021 ile 11.06.2021 tarihleri arasında 11.06.2021 tarihi (17:30) mesai 

bitimine kadar ubs.ikc.edu.tr:81/BilisimPersoneliBasvuru adresinden elektronik ortamda 

yapılacaktır. Başvurulan pozisyona ait aranan şartlar için Başvuru İçin İstenilen Belgeler 

başlığında belirtilen belgeler başvuru sisteminde ilgili alanlara yüklenecektir. Başvuru için 

gerekli belgeler yüklendikten sonra “Başvuruyu Tamamla” butonunu kullanarak başvuru işlemi 

tamamlanacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, faks veya posta yolu ile 

yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda 

belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. 

Başvuru için İstenilen Belgeler 

1. Fotoğraflı Başvuru Formu 

2. Özgeçmiş 

3. Onaylı Mezuniyet Belgesi : E-Devlet üzerinden temin edilebilecek QR kodunu içeren 

mezuniyet belgesi veya Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı 

sureti. 

4. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler: e-Devlet üzerinden temin 

edilebilecek QR kodunu içeren SGK Hizmet Dökümü ya da kamu personeli için hizmet belgesi 
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5. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler: Çalışma Belgesi (Özel sektör 

tecrübeliler için yaptığı işin detaylı anlatır imzalı kaşeli onaylı belge) 

6. En Az İki Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler: Yazılım dilinin açık 

olarak belirtildiği transkript ya da yazılım dilinin açık olarak belirtildiği ders içeriği belgesi ya da 

yazılım dillerinin açık olarak belirtildiği kaşeli ve imzalı çalışma belgesi ya da sınav ile alınmış 

doğrulanabilir sertifika ya da doğrulanabilir katılım belgesi 

7. Varsa KPSS Sonuç Belgesi 

8. Varsa Yabancı Dil Belgesi 

9. Adli Sicil Belgesi: Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır. QR kodunu içeren e-

Devlet çıktısı kabul edilmektedir. 

10. Erkek Adaylar İçin Askerlik İle İlişiği Bulunmadığına İlişkin Belge: QR kodunu 

içeren e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir. 

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI 

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS 

puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 

olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’unun (yabancı dil puanı olmayan veya belge 

ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0(sıfır) olarak dikkate alınır) toplamı esas alınarak 

yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 10 

(on) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden 

fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacaklardır. Sınava girecek 

adaylar 16.06.2021 tarihinde personel.ikcu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı 

bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

SINAV TARİHİ VE YERİ 

Yazılı sınav 22.06.2021 tarihinde saat 13:30’da İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde 

(Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi No:33/2 Balatçık Çiğli İZMİR, Yabancı Diller 

Yüksekokulu Binası 1. Kat) yapılacaktır. 

SINAV ŞEKLİ 

Yapılacak sınavlar yazılı olarak yapılacaktır. 

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların 

Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai 

başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak 

değerlendirilecektir. 

SINAV SONUÇLARININ İLANI 

Yazılı sınav sonucunda başarılı olanlar, 24.06.2021 tarihinde personel.ikcu.edu.tr sitesinde 

ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

DİĞER HUSUSLAR 

Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da 

belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet 

Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum 

ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir. 

İlan olunur. 4194/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet

Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Jandarma Genel Komutanlığı Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma Atama

Yönetmeliği

–– Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Satınalma

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Fırat Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Yıldız Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen 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.


