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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Karayolları Genel Müdürlüğünden:

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ
VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karayolları Genel Müdürlüğünün 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
Kararnamesi ile 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri
Hakkında Kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak çalışma düzeninin oluşturulması
ile merkez ve taşra teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, yürütülecek faa-
liyet ve hizmetlerin iş birliği ve hiyerarşik düzen içerisinde yerine getirilmesini sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karayolları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısı ve

hizmet birimlerini, bunların görev, yetki ve sorumlulukları ile personelini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 214 üncü ve 796 ncı maddelerine da-
yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akıllı ulaşım sistemleri: Ulaşım sistemlerinin sürdürülebilirliğini daha güvenli, daha

akıllı ve çevreye daha duyarlı bir şekilde geliştiren çeşitli teknolojilerin bir araya getirilmesini, 
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b) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,
c) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
ç) Birim amiri: Bu Yönetmelikte geçen hizmet birimlerinin en üst yöneticisini,
d) Büyük sanat yapıları: Proje ve yapım metodu özellik arz eden; tünel, köprü, viyadük

ve benzeri yapıları,
e) Devlet yolları: Belediyeler veya diğer kurumların sorumluluğunda bulunan yollar

dışında kalan ve transit trafiği, illere, limanlara, tersanelere, hava alanlarına, demiryolu istas-
yonlarına, sınır kapılarına kesintisiz olarak ulaştıran ana karayollarını,

f) Genel Müdür: Karayolları Genel Müdürünü,
g) Genel Müdürlük: Karayolları Genel Müdürlüğünü,
ğ) Genel Müdürlük Makamı: Genel Müdür ve genel müdür yardımcılarını,
h) Hizmet birimi: Genel Müdürlüğün hizmet ve görev alanlarına giren faaliyetlerini

yürüten birimleri,
ı) İl yolları: Belediyeler veya diğer kurumların sorumluluğunda bulunan yollar dışında

kalan, illeri birbirine, devlet yollarına, limanlara, tersanelere, demiryolu istasyonlarına, hava
alanlarına ve kamu ihtiyacının gerektirdiği diğer yerlere bağlayan ve bir il sınırı içinde başlayıp
biten karayollarını,

i) Karayolu: Trafik akışına imkân sağlamak üzere kamunun yararlanmasına açık olan
arazi şeritleri, köprüler, tüneller, her türlü sanat yapıları, koruma yapıları ve diğer alanları,

j) Karayolu sınır çizgisi: Kamulaştırılmış, kamuya terk veya tahsis edilmiş karayolunda
mülk ile olan sınır çizgisini; diğer karayollarında, yarmada şevden sonra hendek varsa hendek
dış kenarı, hendek yoksa şev üstü kenarı, dolguda şev etek çizgisini; yaya yolu ile ayrılmış ka-
rayolunda yaya yolunun mülkle birleştiği çizgiyi,

k) Kamu özel iş birliği: Yap-İşlet-Devret usulü de dahil olmak üzere, Genel Müdürlük
görev alanına giren karayolları ve bunların bağlantı yolları ile bunlar üzerindeki köprü, viyadük,
tünel gibi tüm yapılar ile hizmet tesisleri, sosyal tesisler, dinlenme tesisleri ve benzerlerinin,
projesinin tasarlanması, finansman, yapım ve işletilmesi ile mevcut yatırımların yenilenmesi,
geliştirilmesi, bakım ve onarımının yapılması ve işletilmesinde özel sektörün dahil edildiği
yöntemleri,

l) Otoyol: Yüksek standartlara sahip, trafik seyrinde asgari hız sınırlaması uygulanan,
seyahat hızı yüksek ve üzerinde erişme kontrolünün uygulandığı karayolunu,

m) Sanat yapıları: Köprü, tünel, viyadük, dayanma yapıları, kazı destek sistemleri, men-
fez, drenaj maksatlı yapılar gibi yapıları,

n) Trafik: Yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerini,
o) Trafik işaretleri: Trafiği düzenleme amacıyla kullanılan işaret levhaları, yer işaretle-

meleri, ışıklı ve sesli işaretler ile trafik zabıtası veya diğer yetkililerin trafiği yönetmek için
yaptıkları hareketleri,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Görevler
Teşkilat ve görevler
MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük, 6 ncı maddede belirtilen merkez ile 7 nci maddede

belirtilen taşra teşkilatından oluşur.
(2) Genel Müdürlüğün görevleri, hizmet birimlerinin görevleri ile kendisine 4 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve kanunlar ile verilen diğer görevlerden oluşur.
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Merkez teşkilatı
MADDE 6 – (1) Genel Müdürlüğün merkez teşkilatı aşağıda belirtilen kişi ve birim-

lerden oluşur:
a) Genel Müdür ve genel müdür yardımcıları.
b) Hizmet birimleri:
1) Etüt, Proje ve Çevre Dairesi Başkanlığı.
2) Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
3) Yol Yapım Dairesi Başkanlığı.
4) Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı.
5) Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı.
6) İşletmeler Dairesi Başkanlığı.
7) Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı.
8) Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı.
9) Taşınmazlar Dairesi Başkanlığı.
10) Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı.
11) Teftiş Kurulu Başkanlığı.
12) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
13) Personel Dairesi Başkanlığı.
14) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
15) Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı.
16) Hukuk Müşavirliği.
c) İç Denetim Birimi Başkanlığı.
Taşra teşkilatı
MADDE 7 – (1) Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı aşağıda belirtilen birimlerden oluşur:
a) Bölge müdürlükleri:
1) Başmühendislikler.
2) Şube müdürlükleri.
3) Şeflikler.
b) İkmal Müdürlüğü.
c) Atölye Müdürlüğü.
Genel Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8 – (1) Genel Müdür, Genel Müdürlüğün en üst yöneticisidir. Genel Müdürün

görev, yetki ve sorumlukları şunlardır:
a) Genel Müdürlüğü temsil etmek ve yönetmek.
b) Genel Müdürlük hizmet ve faaliyetlerini, kalkınma planlarına, stratejik plana, mev-

zuat hükümlerine ve Bakanın talimatlarına uygun olarak yürütmek.
c) Genel Müdürlük görev alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği

yapmak.
ç) Merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemek.
d) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe

Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkan-
lığı Kararnamesi hükümlerinde belirtilenler dışında kalan ve atama yetkisi alınan personelin
atamalarını yapmak.

e) 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerinde belirtilenler dışında kalan ve
atama yetkisi alınan personeli ilgili mevzuata uygun olarak görevlendirmek.
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f) Kanunlar ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genel Müdürlüğe verilen
görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde ilgili hizmet birimleri arasında bu Yönetmelikle
getirilen ilkelere uygun olarak görev ve yetki dağılımı yapmak.

(2) Genel Müdür, Genel Müdürlüğün hizmet ve faaliyetleri ile emri altındakilerin iş ve
işlemlerinde Bakana karşı sorumludur.

Genel müdür yardımcılarının görev, yetki  ve sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Genel müdür yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Genel Müdürün vereceği görevleri onun adına yapmak, yönetmek ve yürütmek.
b) Genel Müdürlük hizmetlerinin bir bütün olarak gerçekleşmesi için, Genel Müdür ta-

rafından yönetim ve koordinasyonu kendilerine verilen birimler ile diğer birimler arasında iş
birliğini sağlamak.

c) Genel Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Genel Müdüre vekâlet et-
mek.

ç) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
(2) Genel müdür yardımcıları görevleri ile ilgili olarak yaptıkları işlerden dolayı Genel

Müdüre karşı sorumludur.
Etüt, Proje ve Çevre Dairesi Başkanlığı
MADDE 10 – (1) Etüt, Proje ve Çevre Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Yapımı planlanan otoyol, devlet ve il yollarının istikşafını yapmak, belirlenen alter-

natifler üzerinde mühendislik ve fizibilite çalışmaları yaparak kesinleşen güzergâh koridorunda
arazi etüdü ve büro çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, kurum içi birimlerden gerekli bilgi-
leri temin etmek, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görüş almak, bu bilgiler ve görüşler
doğrultusunda ön ve kesin projeleri, metraj bilgilerini hazırlamak/hazırlatmak ve onaylamak,
yapım çalışmaları devam eden veya biten işlerin projesine uygunluğunu izleyerek görüş ve
önerilerde bulunmak.

b) Devlet ve il yollarına ait projeleri trafik güvenliği yönünden ilgili Daire Başkanlığı
ile koordine ederek kontrol edip onaylamak.

c) Hidrolik ve drenaj etütlerini yapmak veya yaptırmak.
ç) Proje çalışmalarında, imar planlarının güzergâhtan ve tesislerden etkilenmesi duru-

munda ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içinde çalışmak ve kurum görüşünü bildirmek,
gerektiğinde imar mevzuatı kapsamında çalışma yapmak veya yaptırmak.

d) İlgili kuruluşlarla eşgüdüm içinde, haritası yapılacak alanların yapısı ve teknolojik
gelişmeleri de göz önünde bulundurarak en uygun harita üretim yöntemlerini belirleyip sayısal
haritaların üretimini yapmak veya yaptırmak.

e) Otoyol, devlet ve il yolları, malzeme ocakları ve karayolu tesislerinin çevreye ola-
bilecek etkilerinin belirlenmesi açısından 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği gereğince ilgili raporları hazırlamak
veya hazırlatmak.

f) 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği gereğince; belirlenen kesimlerde gürültü haritaları
hazırlamak/hazırlatmak ve gerekli çalışmaları yürütmek.

g) Diğer kurum ve kuruluşların faaliyetleri ile ilgili çevresel etki değerlendirmesi mev-
zuatı gereğince hazırlayacakları çevresel etki değerlendirmesi raporlarına, kuruluşumuz so-
rumluluk alanları kapsamında görüş bildirmek.
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Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

MADDE 11 – (1) Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Karayolu yapımı, bakımı, onarımı ve işletilmesi ile ilgili bilimsel, teknolojik gelişme

ve yenilik sağlayacak araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri yapmak veya yaptırmak.
b) Tasarlanmış ve kesinleşmiş güzergâhlarda arazinin yol, köprü, tünel, tesis ve sanat

yapıları gibi yol bileşenlerinin ve sorunlu kesimlerinin her türlü araştırma mühendislik hizmet-
leri çalışmalarını ve gerekli laboratuvar deneylerini yapmak veya yaptırmak, rapor hazırlamak
veya hazırlanan raporlara ilişkin görüş bildirmek, malzeme ocak yerlerinin ve rezervlerinin
belirlenmesi için gerekli etütleri (Sondaj, jeofizik, fotojeoloji, araştırma çukurları, minerolo-
jik-petrografik analiz ve benzeri) yapmak veya yaptırmak,  şartnamelere/standartlara göre kul-
lanılabilirliğini belirlemek ve takibini yapmak veya yaptırmak.

c) Yol boyu yarma ve dolgularının; betonarme veya donatılı zemin iksa ve istinat yapı-
larının; alt/üst geçit, köprü, viyadük ve benzeri sanat yapısı temellerinin; heyelan, zayıf zemin
geçişleri ve benzeri problemli kesimlerin gerekli destek sistemleri (Kazıklı, ankrajlı, zemin çi-
vili, bulonlu ve benzeri) ile tünelle geçilen güzergâhlarda tünellerin kazı-destek sistemlerinin
jeoloji, zemin mekaniği ile temel mühendisliği esaslarına uygun analizlerle yeterli güvenliği
sağlayacak şekilde uygulamaya esas projelerini hazırlamak, hazırlatmak ve bunların yapım
yöntemleri hakkında önerilerde bulunmak, bu işlere ait rapor hazırlamak veya hazırlanan ra-
porları kontrol etmek ve görüş bildirmek.

ç) Yol üstyapısına ilişkin etüt, rapor ve yönetim bilgi/bilişim sistemleriyle ilgili çalış-
malar yapmak veya yaptırmak, yol yapımında toprak işleri ve üstyapı tabakalarında kullanılan
her tür malzemenin fiziksel özelliklerini saptamak, karışım dizaynlarını hazırlamak veya ha-
zırlatmak, laboratuvar performans deneylerini yapmak veya yaptırmak, malzeme ve yapım ka-
litesinin kontrollerini yapmak, üstyapı performans cihazları yardımı ile tüm karayolu ağının
mevcut hizmet seviyesinin durumunu periyodik şekilde yerinde ölçüm yapmak veya yaptırmak,
bilgisayar destekli analizlerini yaparak veya yaptırarak, uygulanacak bakım/onarım stratejilerini
belirlemek ve önerilerde bulunmak. 

d) Yol yapım çalışmalarında kullanılması düşünülen malzemelerin ve bu malzemeler
kullanılarak meydana getirilen imalatların, teknik özelliklerini ve standartlara/şartnamelere uy-
gunluğunu saptamak, gerekli testleri, deneyleri ve performans ölçümlerini yapmak, merkez ve
bölge laboratuvarlarında bulunan cihaz ve ekipmanların kalibrasyon ve ara kontrol ile tamir
ve bakımlarını yapmak veya yaptırmak.

e) Genel Müdürlüğün sorumluluğunda bulunan ve görev alanıyla ilgili konularda kalite
kontrol hizmetlerini ve kalite güvence çalışmalarını düzenlemek ve gerçekleştirmek. 

f) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı tarafından ihaleli olarak gerçekleştirilen
yapım, bakım, onarım faaliyetlerinde kalite kontrol amaçlı kullanılan laboratuvarların perso-
nelini, cihaz ve ekipmanlarını, kapasitelerini inceleyerek teknik yeterliliğini kontrol etmek, de-
netlemek, değerlendirmek ve görüş bildirmek.  

g) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatları bünyesinde taahhüt işi bulunanlar da
dâhil olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler ile diğer kamu kuruluşlarının Başkanlıkça yürütülen
hizmetlerle ilgili taleplerini gerçekleştirmek.

ğ) Görev alanıyla ilgili şartname, rehber, teknik yayın, birim fiyat gibi dokümanları ha-
zırlamak veya hazırlatmak.
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Yol Yapım Dairesi Başkanlığı
MADDE 12 – (1) Yol Yapım Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Plan ve programlarla yapımı kararlaştırılmış olan devlet yolu, il yolu ve ilgili Ba-

kanlık tarafından finansmanı karşılanan turistik yollar ile tarım ve enerji projeleri gereği relo-
kasyon yolları ile benzeri yolların, proje bütünlüğünü sağlayacak büyük sanat yapıları ve sanat
yapıları dâhil olmak üzere ilgili birimlerle koordine sağlayarak yapmak veya yaptırmak.

b) Projesi hazırlanmış ve Genel Müdürlük bütçesinden ihalesi yapılacak otoyollar, bağlantı
yolları ile proje bütünlüğünü sağlayacak büyük sanat yapıları, sanat yapıları, hizmet tesisleri,
sosyal tesisler, dinlenme tesisleri ve benzerlerini yapmak veya yaptırmak.

c) Birim görev alanıyla ilgili, kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanına ilişkin hizmet
talepleri ile gerçek veya tüzel kişilerin konaklama tesisleri, akaryakıt satış istasyonları ve ben-
zeri tesislerin karayoluna giriş ve çıkışlarının düzenlenmesine dair taleplerini kendi çalışma
programını da dikkate alarak yapılacak protokoller çerçevesinde ve ücreti mukabilinde yap-
mak.

ç) Yolların ıslahını ve üst yapı takviyesini, bitümlü sıcak karışım, beton yol, parke ve
benzeri kaplama işlerini yapmak veya yaptırmak.

d) Dış kredilerin temini ve kullanımı hususlarında, ilgili kamu kurum ve kuruluşları,
dış finansman kuruluşları ile Genel Müdürlük birimleri arasında iş birliği ve koordinasyonu
sağlamak.

e) İhalesi yapılmış yolların yapımı ile ilgili olarak bölgelerde kontrol teşkilatının ihti-
yaçlarının karşılanması için gerekli izinleri vermek.

f) Trafik altında yapımı devam eden yollarda, çalışma zaman dilimlerini mevsim ve
trafik şartlarına göre düzenlemek, trafik emniyetini belirlenen standartlara göre sağlayacak şe-
kilde trafik işaretleme esaslarını taşra teşkilatına bildirmek.

g) Karayollarının yapımı aşamasında, onaylanmış karayolu projeleri uyarınca karayolu
sınır çizgisi içerisinde kaldığı tespit edilen su, kanalizasyon, doğalgaz ve petrol boru hatları
ile elektrik, haberleşme, fiber kablo hatları ve ilgili tesislerin karayolu yapımını engellemeyecek
şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemleri ilgili kurum ve kuruluşlarla da koordine
ederek, kurulumu için verilecek izinlere ilişkin her türlü iş ve işlemleri takip etmek, yaptırmak,
denetlemek veya gerçekleştirmek.

ğ) Daire Başkanlığınca yürütülen yol yapım çalışmaları ile ilgili danışmanlık hizmet-
lerini ihale etmek ve sözleşmelerinin yürütülmesini sağlamak.

h) Daire Başkanlığınca yürütülen yapım çalışmaları kapsamında projenin güncel ih-
tiyaçlar nedeniyle ve zorunlu olarak ortaya çıkabilecek proje değişiklikleri ile ilgili gerekli
koordinasyonu sağlamak ve proje değişikliği ile ilgili işlemleri takip etmek.

ı) Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan teknik personelin değişen ihtiyaçlara ve gelişen
teknoloji ile birlikte yapım teknikleri göz önünde bulundurularak eğitim faaliyetlerini sağla-
mak.

Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı
MADDE 13 – (1) Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük görev alanına giren devlet ve il yolları ile bu yollara ait büyük sanat

yapıları (dengeli konsol köprüler, eğik gergin kablolu köprüler ve benzeri teknolojik köprüler
hariç) ve sanat yapılarının bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.

b) Genel Müdürlük görev alanına giren devlet ve il yollarında; kar ve buzla mücadele
çalışmalarına ilişkin usuller ile kış programını belirlemek, kar ve buz mücadelesini yapmak
veya yaptırmak, olağanüstü hallerde ulaşımı sağlayacak alternatifler oluşturmak.
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c) Genel Müdürlük görev alanına giren devlet ve il yollarında karayolu sınır çizgisi
içinde kalan alanlarda; yol boyu bitkilendirme, peyzaj uygulama, peyzaj alanlarının bakım ve
temizlik hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, bitkilendirme, bakım, peyzaj uygulama, altyapı
ve üstyapı üzerinde yapılacak çalışmalarla ilgili protokolleri inceleyerek onay vermek.

ç) Genel Müdürlük görev alanına giren devlet ve il yollarında karayolu sınır çizgisi dâ-
hilinde çevre kirliliğine neden olan veya trafik güvenliğini tehlikeye sokan her türlü atık madde
ile moloz, inşaat, evsel, kimyasal ve benzeri atıkları toplatmak ve bertaraf ettirmek.

d) Genel Müdürlük görev alanına giren devlet ve il yollarında yer alan tünellerin; ha-
valandırma, aydınlatma, enerji temini, su temini, yangın söndürme, kontrol sistemi, haberleşme,
sinyalizasyon ve benzeri ikincil işleriyle ilgili bakım, onarım, yenileme ve ilave işleri ile bu
işlerle ilgili proje, şartname ve benzeri işleri yapmak veya yaptırmak. 

e) Genel Müdürlük görev alanına giren devlet ve il yollarındaki geçişi ücretli olmayan
köprülerin (dengeli konsol köprüler, eğik gergin kablolu köprüler ve benzeri teknolojik köprüler
hariç) bakımı ve onarımı ile tünellerin bakım, onarım ve işletmesini yapmak veya yaptırmak.

f) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelecek, devlet ve il yolla-
rında yolun altından, üstünden ve yol boyunca geçirilecek her türlü tesis geçiş izni usul, esas
ve şartlarını belirlemek.

g) Genel Müdürlük sorumluluk alanındaki devlet ve il yollarıyla ilgili her türlü yol bil-
gilerinin, sanat yapılarının (dengeli konsol köprüler, eğik gergin kablolu köprüler ve benzeri
teknolojik köprüler hariç) proje ve fiziki özellikleri ile fotoğraflarının, coğrafi bilgi teknoloji-
lerini de kullanarak ilgili birimlerle koordinasyon ve iş birliği içinde envanter kayıtlarına ge-
çirerek arşivlenmesini sağlamak.

ğ) Genel Müdürlüğün çalışmaları için gerekli olan her türlü bina ve tesisin yapımı, ba-
kımı, onarımı, yenilenmesi ve muhafazasını yapmak veya yaptırmak.

h) Karayolu ile taşınacak özel yüklerin ve tehlikeli maddelerin hangi şartlarda geçiril-
mesine müsaade edileceği hususunda usul ve esasları ilgili birimlerle birlikte belirlemek.

ı) Bakım şube şeflikleri, bakımevleri, tünel bakım işletme şeflikleri, tünel kontrol mer-
kezleri, sathi kaplama şantiye şeflikleri, bitüm depo şeflikleri gibi yol bakımı, onarımı ve işle-
tilmesiyle ilgili Başkanlık sorumluluğundaki tüm birimlerin; hizmetin gerektirdiği şekilde ku-
rulması, kaldırılması, yerlerinin veya sınırlarının tespiti ve gerekli hallerde değiştirilmesi iş ve
işlemlerini yapmak.

i) Genel Müdürlük görev alanına giren devlet ve il yollarında (dengeli konsol köprüler,
eğik gergin kablolu köprüler ve benzeri teknolojik köprüler hariç) fiilen yapım çalışmaları de-
vam eden kesimler hariç, karayolu sınır çizgisi içindeki; su, kanalizasyon, doğalgaz ve petrol
boru hatları ile elektrik, haberleşme, fiber kablo hatları ve ilgili tesislerin kurulumu için veri-
lecek izinlere ilişkin her türlü iş ve işlemleri takip etmek ve denetlemek.

j) 6001 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca devlet ve il yolları
kamulaştırma sınır çizgileri dahilinde yasaklanan fiilleri işleyenler hakkında idari para cezası
uygulanması işlemlerini yürütmek, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanu-
nunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen görevleri yerine getirmek.

k) Genel Müdürlük görev alanına giren devlet ve il yollarına ait bitümlü sıcak karışım
ve sathi kaplamalı üstyapıların bakımı, onarımı, yenilenmesi ile muhafazasını yapmak veya
yaptırmak.

l) Bitümlü malzeme veya bunun yerine kullanılabilecek alternatif malzemelerin ihzaratı
ve sevkiyatına ait program tasarılarını hazırlamak, malzemelerin satın alınması ile ilgili gerekli
çalışmaları yapmak, satın alma işlemleri tamamlanmış olan malzemenin kalite kontrollerini
yaptırmak ve teslim almak, dağıtım merkezlerinde veya ihtiyaç yerlerinde depolamak.
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Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı
MADDE 14 – (1) Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayımlamak ve kontrol

etmek.
b) Genel Müdürlük görev alanına giren yollarda trafik güvenliğini sağlamaya yönelik,

yatay ve düşey işaretler ile ışıklı ve ışıksız işaretlemeleri, aktif ve pasif koruma tertibatlarını,
güvenlik araç ve tesislerini, trafik güvenliği kuralları ile işaretleme standartlarına uygun olarak
belirlemek, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.

c) Genel Müdürlük görev alanına giren yollarda 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırla-
rının üstünde veya altında hız sınırlarını Kanunun yetkilendirdiği kurumlarla birlikte belirlemek
ve işaretlemek.

ç) Devlet ve il yollarındaki karayolu yapılarına ait projeleri trafik güvenliği yönünden
mevzuata göre kontrol etmek.

d) Trafiğe açık devlet ve il yollarını ilgili birimlerle iş birliği içerisinde trafik güvenli-
ğine ve işaretleme kurallarına uygunluk açısından denetlemek, denetlettirmek.

e) Devlet ve il yollarında yer alan yol boyu yapı tesisleriyle ilgili kamu kurum ve ku-
ruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen geçiş yolu izin belgesi taleplerini ilgili birimler ile
iş birliği içerisinde inceleyerek görüş veya izin vermek ve bunlara ilişkin her türlü iş ve işlemleri
takip etmek, denetlemek.

f) Devlet ve il yolları kenarındaki reklam levhalarıyla ilgili olarak kamu kurum ve ku-
ruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen izin belgesi taleplerini incelemek, izinlere ilişkin
her türlü iş ve işlemleri yapmak ve takip etmek.

g) Trafik ve araç tekniği konularında ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına görüş
bildirmek.

ğ) Karayollarında seyreden araçların yüklü ve yüksüz olarak uyacakları boyutları ve
bu araçların karayolu yapısına zarar vermeden güvenle seyredebilecekleri ağılıkları denetlemek,
denetimlerde ağırlık ve boyut ihlali yapan araçlara trafik idari para cezası karar tutanağı dü-
zenlemek.

h) Ağırlık ve boyutları bakımından özelliği olan, başka ulaşım sistemleri ile taşınması
olmayan ve taşıma sınırını aşıp da taşınması zorunlu olan yüklerin taşınması için “Özel Yük
Taşıma İzin Belgesi”, yüksüz araçlar için “Özel İzin Belgesi” vermek.

ı) Çalışma dinlenme süreleri yönünden karayolları denetim istasyonlarında takoğraf ci-
hazından denetim yapmak ve trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlemek.

i) Trafik akım sayımları, dingil ağırlığı etütleri, başlangıç son etütleri ve hız seyahat
süresi gibi her türlü ulaşım etütlerini gerçekleştirmek ve sonuçlarını analiz ederek yayımla-
mak.

j) Ulaşım etütleri sonucunda elde edilen değerlerin gelecekte alacağı boyutları belirle-
mek üzere trafik tahmini yapmak, yaptırmak. 

k) Devlet ve il yollarında yaya geçitleri ile ilgili olarak yaya ve taşıt sayımları, yolun
ve arazinin özellikleri, diğer tedbirlerin varlığı, görüş mesafeleri gibi bilgileri kapsayan etüt
ve incelemeleri yapmak ve değerlendirmek.

l) İlgili kurumlarda elde edilen trafik kaza verilerini analiz etmek, değerlendirmek ve
bu konuda raporlar hazırlamak, karayollarında gerekli önleyici teknik önlemleri almak veya
aldırmak.
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m) Akıllı Ulaşım Sistemleri alanındaki gelişmeleri izlemek, uygun bulunan Akıllı Ula-
şım Sistemlerini Devlet ve il yollarında tesis etmek, ettirmek, bakım ve işletmesini yapmak,
yaptırmak, denetlemek.

n) Kurulumu ile görevli olduğu Akıllı Ulaşım Sistemleri ile ilgili standartları belirlemek,
gerekli teknik dokümantasyonu hazırlamak, hazırlatmak.

o) Devlet ve il yollarında tesis edilecek Akıllı Ulaşım Sistemlerinin ihtiyacı olan enerji
ve haberleşme altyapısını tesis etmek, ettirmek.

ö) 2918 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) ve (k) bentlerinde belir-
tilen görevleri yerine getirmek.

İşletmeler Dairesi Başkanlığı
MADDE 15 – (1) İşletmeler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Kamu finansmanı veya Kamu Özel İş birliği ile yapılması planlanan otoyolların gü-

zergâhlarını belirleyerek etüt proje mühendislik hizmetleri ihale hazırlıklarını yapmak ve tüm
etüt proje mühendislik hizmetlerinin sözleşmesine göre yapılmasını denetlemek.  

b) Birim görev alanında bulunan işletmeye açık otoyollarda gündeme gelecek proje de-
ğişiklikleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

c) Otoyol güzergâhları için, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri ve çevre mevzuatı
doğrultusunda ÇED raporlarını hazırlamak/hazırlatmak. 

ç) Kamu Özel İş birliği ile yapılan/yapılması planlanan projelerin ihale hazırlıklarını
yapmak, sözleşmeye bağlamak, yer teslim aşamasından kabul aşamasına kadar tüm yapım faa-
liyetlerini iş programlarına göre denetlemek.

d) Kamu Özel İş birliği ile yapılan/yapılması planlanan projelerde -ilgili kurumlarla
koordineli olarak- kredi anlaşmalarını ve bununla ilişkili tüm finansal dokümanları hazırlamak.

e) Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda;
1) Otoyolu ve üzerinde bulunan köprü, tünel ve bunlara ait işletme merkezleri ve ben-

zeri tesislerin ilgili mevzuat çerçevesinde bakım ve işletmesi ile ilgili yapılan/yaptırılan tüm iş
ve işlemleri yürütmek ve denetlemek,

2) Otoyolu ve üzerinde bulunan özel köprüler ve büyük sanat yapılarının büyük ona-
rımlarını-sismik/yapısal takviyelerini yapmak/yaptırmak ve denetlemek,

3) Otoyolu üzerinde bulunan hizmet tesislerinin yapımını ve/veya bakım ve onarımını
ve/veya işletmesini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek,

4) Akıllı Ulaşım Sistemlerinin kurulumu, bakımı ve işletilmesi ile ilgili yapılan/yaptı-
rılan tüm iş ve işlemleri yürütmek ve denetlemek,

5) Otoyollarda; trafik güvenliğini sağlamak adına her türlü standardı tespit etmek, ge-
liştirmek, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek, erişme kontrollü karayollarında kullanılan
trafik güvenliği elemanlarına ait projeleri inceleyip onaylamak, otoyollarda kullanılan reklam
levhalarının standardını belirlemek ve standarda uygun olarak tesis edilmesini sağlamak ve
benzeri gibi hizmetleri yürütmek,

6) Otoyolu kamulaştırma sınırları içerisindeki her türlü tesis geçiş ve kullanma iznine
ait usul ve esasları belirleyerek gerekli izinleri vermek.

f) Kamu Özel İş birliği modeli kapsamında yapılan ve işletilen otoyollarda;
1) Yapılan/yapılması planlanan bakım ve işletme ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek,

denetlemek.
2) İşletme süresi dolanların geri/devir alınması ve bunların işletme haklarının ilgili mev-

zuata göre yeniden devri işlemlerini yürütmek.
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g) Kamu finansmanı ile yapılan/yapılması planlanan ücretli karayollarında ücret topla-
ma sistemleri kurulumu, bakımı ve işletmesini yapmak/yaptırmak.

ğ) Kamu Özel İş birliği modeli kapsamında yapılan/yapılması planlanan ücretli kara-
yollarında ücret toplama sistemleri kurdurmak, bakım ve işletmesini denetlemek.

h) Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen ücretli karayollarında ücretlendir-
me, para toplama ve buna bağlı iş ve işlemleri yapmak/yaptırmak.

ı) Daire Başkanlığınca yürütülen tüm işlerle ilgili danışmanlık hizmetlerini ihale etmek
ve sözleşmelerinin yürütülmesini sağlamak.

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
MADDE 16 – (1) Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Yıllık programlar göz önünde tutularak Genel Müdürlük makine parkının eksiklik-

lerini belirlemek ve gidermek, işletilmesi ve dağıtımına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
b) Makinelerin bakım ve onarımları için gerekli atölyeleri, makine yedek parça ve mal-

zeme ambarları ile depoları, servis ve akaryakıt tesislerini, alıcı-verici telsiz istasyonları ve şe-
bekelerini kurmak, işletmek veya işlettirmek.

c) İhtiyaç duyulan ve satın alınması mümkün veya ekonomik olmayan makine, teçhizat
ve yedek parçaların imali için gerekli etüt, inceleme ve piyasa araştırması yapmak, imal etmek
veya ettirmek.

ç) Her tür malzeme, makine, taşıt, araç-gereç ve yedek parça, akaryakıt ve madeni yağ-
ların en az ve en çok stok seviyeleri ile bunların yıllık tüketim miktarını, işletme giderlerini iz-
lemek, kayıt ve sicillerini tutmak ve bunları takip etmek.

d) İhtiyaç duyulan makine, taşıt, araç-gereç, tezgâh, yedek parça, akaryakıt ve madeni
yağları temin etmek, kabul ve muayene işlemlerini yapmak, kayıtlarını tutmak, depo etmek,
ikmali ve dağıtımı için gerekli iş ve işlemleri yapmak.

e) Ekonomik ömrünü doldurmuş olan makine ekipman, teçhizat, tezgah ve bunlara ait
malzemeleri kullanım dışına çıkartmak, hibe, satış ve benzeri iş ve işlemleri yapmak.

f) Makine parkının yenilenmesi, ihtiyaçların belirlenmesi ve karşılanması için bilimsel
ve teknik gelişmeleri izlemek, araştırma, geliştirme faaliyetleri içinde bulunmak, bu amaçla
gerektiğinde yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversite ve üretim tesisleri ile iletişim kurarak
gerekli incelemelerde bulunmak.

g) Kurumda, İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri ile ilgili mevzuat ve uygulamaları takip
etmek, işlerin uygulama birliği içerisinde yerine getirilmesi için rehberlik ve koordinasyonu
sağlamak.

ğ) Eğitim hizmetleri ile ilgili Başkanlıkla koordineli olarak, teknik ve sanat sınıfı per-
sonele, teknik tanıtım, makine kullanımı, onarımı, bakımı, yeni teknoloji ve uygulamalara adap-
tasyonları ve bilgi-beceri düzeylerinin yükseltilmesi için kurum içinde veya dışında eğitimleri
planlamak, eğitimlerin yapılması için gerekli iş ve işlemleri yapmak. Eğitimle ilgili gerekli ki-
tap, katalog, bülten ve benzeri dokümanları hazırlamak/hazırlatmak.

h) Merkez ve taşra teşkilatlarının ihtiyacı olan panel, pikap, servis araçları ve benzeri
hizmet alımı ile edinilmesi işleri için; tip teknik şartnameler hazırlamak, yıllık taşıt tavan sa-
yılarının belirlenmesi, ihalelerin takip edilmesi, gerekli izinlerin alınması gibi mevzuatın ge-
rektirdiği iş ve işlemleri yapmak.

ı) Genel Müdürlük merkezde, ihtiyaç duyulan binek, servis araçları ve benzeri hizmet
alımı ile temin etmek, resmi/kiralık servis ve taşıt havuzunu işletmek, planlı toplantı ve orga-
nizasyonlar için araç temin etmek.

i) Atölye Müdürlüğü ve İkmal Müdürlüğü çalışmalarını sevk ve koordine etmek.
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Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı
MADDE 17 – (1) Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Yapılması planlanan büyük ve küçük sanat yapılarının, tünellerin projelendirme kri-

terlerini belirlemek ve teknik şartnamelerini hazırlamak veya hazırlatmak.
b) Yapılması planlanan büyük ve küçük sanat yapılarının, tünellerin projelerini ve met-

rajlarını hazırlamak veya hazırlatmak. 
c) Projesi tamamlanmış olan büyük sanat yapılarını, tünelleri yapmak veya yaptırmak.
ç) Köprü ve tünellerin yaklaşımlarında bulunan ve bu yapılarla bağlantılı betonarme

dayanma yapılarının standartlarını belirlemek, bunlara ait projeleri geliştirip yayımlamak, ge-
rektiğinde tip projeleri, çığ ve teressübat geçiş yapıları projelerini hazırlamak veya hazırlat-
mak.

d) Tarihi köprülerin tespit, envanter, belgeleme çalışmalarını ve restorasyon projeleri
ile restorasyon çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.

e) Yapılan protokoller kapsamında yurt dışındaki tarihi köprülerin (Osmanlı, Selçuklu
Dönemi) restorasyon projeleri ile uygulamalarını yapmak veya yaptırmak.

f) Yapımı Başkanlığın sorumluluğunda bulunan tüneller ve teknolojik köprülerle ilgili
yapısal güvenlik izleme sistemlerini kurmak veya kurdurmak.

g) Ağırlık ve/veya boyutları yasal sınırların üzerinde olan ve başka ulaşım türleri ile
taşınması mümkün olmayan, bölünemeyen, taşınması zorunlu olan özel yük ve araçların ta-
şınmasına ilişkin sanat yapıları açısından görüş vermek.

ğ) Devlet ve il yolu üzerinde bulunan büyük sanat yapılarından ihtiyaç duyulanlarda,
sismik projelendirme ve güçlendirme işlerini yapmak veya yaptırmak.

h) Devlet ve il yolları üzerinde bulunan teknolojik köprülerin; bakım-onarım projeleri
ile metrajlarını hazırlamak veya hazırlatmak, bakım-onarım işleri uygulamalarını yapmak veya
yaptırmak. 

ı) Yapımı Başkanlığın sorumluluğunda bulunan tünellerin ikincil işler ile ilgili proje-
lendirme kriterlerini belirlemek, avan ve detay projeleri ile teknik şartname ve metrajlarını ha-
zırlamak veya hazırlatmak, uygulama imalatlarını yapmak veya yaptırmak.

i) Görev alanı ile ilgili şartname, rehber, teknik yayın birim fiyat gibi dokümanları ha-
zırlamak veya hazırlatmak.

Taşınmazlar Dairesi Başkanlığı
MADDE 18 – (1) Taşınmazlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük görev alanı içinde bulunan işlerin yapılması, trafik akışının emni-

yetle ve kolaylıkla sağlanması için gerekli her türlü araziyi, binalı ve binasız taşınmazları, ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde kamulaştırma, satın alma, devir, irtifak hakkı tesisi, trampa,
kiralama işlemlerini ve bu konuları kapsayan taşınmaz değerleme işlemlerini yapmak ve ilgili
mevzuat çerçevesinde değer tespitine esas iş ve işlemleri yaptırmak.

b) Genel Müdürlüğün görev ve faaliyet alanları ile ilgili onaylı projesindeki kamulaş-
tırma sınırları esas alınarak ilgili birimlerle koordineli her türlü imar planı yapmak veya yap-
tırmak. Onama makamlarından onaylanmasının takibini yapmak. İmar uygulaması işlemlerini
ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte protokolle yürütmek.

c) Genel Müdürlük görev alanındaki karayollarında, karayolu sınır çizgisi içinde kalan
uygun alanlar ile karayolu sınır çizgisi dışında Genel Müdürlüğe devir ve temlik edilmiş veya
Genel Müdürlüğün mülkiyetinde olan diğer alanlardaki taşınmazların ve tesislerin tespiti, bil-
gilerinin güncellenmesi ile kaydının tutulmasını yapmak veya yaptırmak. Kullanımına ihtiyaç
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duyulmayanların belirlenmesi ile satış, devir, kiraya verilmesi, trampaya konu edilmesi ve bun-
lar üzerinde irtifak hakkı tesisi işlemlerini ilgili hizmet birimleri ile koordineli olarak yapmak.
Bu taşınmazlar için ihtiyaç duyulması halinde değerleme işlemlerini yapmak ve ilgili mevzuat
çerçevesinde değer tespitine esas veri toplama işlemlerini yaptırmak.

ç) Genel Müdürlük görev alanındaki karayollarının yapımında kullanılan her türlü mal-
zeme ocakları ile bağlı tesislerinde yapılacak çalışmaların usul ve esaslarını hazırlamak, kontrol
etmek, malzeme ocaklarının izin ve diğer iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak.

d) Genel Müdürlük görev alanındaki karayolları güzergâhlarındaki taşınmazlarla ilgili
olarak tahsis, devir, kamulaştırma veya ilgili diğer hukuki süreçlerin tamamlanmasını müteakip
ilgili taşınmazların tapu sicillerinde tescil, terkin ve diğer işlemlerini yapmak veya yaptırmak.

e) Genel Müdürlük görev alanındaki karayolları güzergâh planları uyarınca devlet or-
manları ile millî parklar ve 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamındaki alan-
larda, hazinenin özel mülkiyeti ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde, 4/6/1985
tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamındaki yapı ve inşaat hammaddelerinin üretimine
yönelik olarak gerekli olan sahalarda ilgili mevzuata göre alınması gereken izin, vasıf değişik-
liği ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek.

f) Arazi toplulaştırma çalışmalarında uygulayıcı kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak
teknik ve idari iş birliği yapmak.

g) Her türlü proje hazırlık aşamasında ilgili birimlerce görüş talep edilmesi halinde gö-
rev alanına giren konularda görüş bildirmek.

ğ) Onaylı yol projeleri dikkate alınarak kamulaştırma sınırlarının tespit edilmesi ve bu
sınırların işaretlenmesini yapmak veya yaptırmak.

h) Genel Müdürlüğün mülkiyetinde olan bina, arsa gibi taşınmazların kiraya verilmesi
ve satışlarla ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak.

ı) Genel Müdürlüğün taşınmaz mülkiyeti ile ilgili konuları içeren sözleşme ve proto-
kollerindeki usul ve esaslarla ilgili görüş bildirmek.

Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı
MADDE 19 – (1) Program ve İzleme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Harcama birimlerinin talebi ve Genel Müdürün onayı ile bu birimlere ait yapım ve

danışmanlık ihaleleri ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak, ihale süreci tamamlandıktan sonra
tamamlanmış ihale dosyalarını ilgili hizmet birimine iletmek.

b) Harcama birimlerinin talebi ve Genel Müdürün onayı ile bu birimlere ait mal ve hiz-
met ihaleleri ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak, ihale süreci tamamlandıktan sonra tamam-
lanmış ihale dosyalarını ilgili hizmet birimine iletmek.

c) İstekli veya yükleniciler hakkında verilecek yasaklama kararları ile ilgili işlemleri
yürütmek. 

ç) İhaleler dışında doğrudan temin usulü ve istisna hükümleri kapsamında olan mal ve
hizmet alımlarını yapmak. 

d) Genel Müdürlük teşkilat yapısının ve hizmet dağılımının günün gereklerine göre ge-
liştirilmesi için organizasyon, reorganizasyon, metot incelemeleri ile birimlerin kurulması, bün-
yelerinin veya bağlantılarının değiştirilmesi ya da tamamen kaldırılması konularında incele-
meler yapmak, önerilerde bulunmak.

e) Genel Müdürlük teşkilatında kullanılan bütün formları geliştirmek, işlevini yitirmiş
olanları kaldırmak, gerektiğinde yeni formlar hazırlamak, yazışma, kayıt, dosyalama ve arşiv-
leme işlerinde uygulanan sistemleri geliştirmek, Genel Müdürlük görev alanına giren iş ve iş-
lemlerde uygulamada birlikteliği sağlamak ve karşılaşılan problemlere çözüm üreten mevzuat
geliştirmesi yapmak, görüş bildirmek, uygulamaya yönelik doküman hazırlamak.
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f) Genel Müdürlüğün eğitim plan ve programlarını ilgili birimlerle iş birliği yaparak,
kendi personeli ile veya gerektiğinde ücreti karşılığında kamu kurum ve kuruluşları ile özel
sektörden yerli ve yabancı ilgililerin iştirak edebileceği ve katılımcılara sertifika verilen eğitim
programlarını düzenlemek, uygulamak.

g) Orta öğretim ve üniversitelerde okuyan öğrenciler ile yabancı ülkelerden gelen üni-
versite öğrencilerine staj yaptırmak.

ğ) Eğitimlerde, eğitici olarak, kurum personeli yanında, işinde deneyimli personel veya
diğer eğiticilerden hizmet alımı yaparak eğitimde verimliliği artıracak tedbirleri almak.

Teftiş Kurulu Başkanlığı
MADDE 20 – (1) Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Genel Müdürün emri ve onayı üzerine Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatının

faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak Genel Müdür adına araştırma, teftiş, ön inceleme, inceleme
ve soruşturma işlerini yürütmek.

b) Müfettişlerin araştırma, teftiş, ön inceleme, inceleme ve soruşturma sonucu düzen-
leyecekleri raporları Başkanlık görüşü ile birlikte Genel Müdürlük Makamına sunmak.

Hukuk Müşavirliği
MADDE 21 – (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel

Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
ile verilen görevleri yapmak. 

b) Genel Müdürlüğe mevzuat ile verilmiş olan görevlerle ilgili ve/veya Genel Müdür-
lüğün lehine veya aleyhine açılacak davaları ve icra takiplerini takip etmek.

c) Genel Müdürlüğün taraf olduğu davalarda adli ve idari yargı mercilerinde, ilgili mev-
zuat uyarınca alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmak ve/veya görüşmelere katılmak,
icra müdürlükleri ile kurum ve kuruluşlar nezdinde Genel Müdürlüğü temsil etmek.

ç) Genel Müdürlük hizmetleriyle ilgili olarak, Genel Müdürlükçe veya diğer kamu ku-
rum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, Genel Müdürlük birimleri tara-
fından tertip ve tanzim edilecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, Genel Müdürlük
ile üçüncü kişiler arasında çıkan her türlü uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve Genel Müdürlükçe
sorulacak diğer işleri hukuki yönden inceleyip mütalaasını bildirmek.

d) Genel Müdürlükçe hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koor-
dine etmek.

e) Hukuk Müşavirliğinin ve Hukuk Birimlerinin mesleki iş ve işlemlerini gerektiğinde
işin görülmesi ve yürütülmesi yönünden yerinde tetkik etmek ve denetlemek. 

f) Genel Müdür tarafından verilecek benzer nitelikte diğer görevleri yapmak. 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
MADDE 22 – (1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Ulaştırma ana planı, kalkınma planları ve diğer üst politika belgeleri ile uyumlu şe-

kilde kurumun stratejik planının hazırlanmasını koordine etmek, kısa, orta ve uzun vadeli plan-
ları hazırlayarak karayolu yatırım politikalarının belirlenmesine esas olmak üzere koridor ve
altyapı ihtiyaç analizleri ile daha ekonomik yeni finansman kaynak araştırmaları yapmak veya
yaptırmak. 

b) Karayolu yatırım projelerinin ekonomik ve finansal fizibilite etütleri ile mevcut veya
planlanan karayolu ve karayolu elemanlarının kapasite analizlerini yapmak veya yaptırmak,
bu kapsamda geometrik ve fiziki standartların belirlenmesine yönelik değerlendirme ve çözüm
önerilerinde bulunmak.
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c) Genel Müdürlük görev ve sorumluluk alanındaki bölge sınır değişikliği, yol ağına
alma, çıkarma, değiştirme ve düzeltme işlemleri ile ilgili gerekli koordinasyonu sağlayarak sü-
reci tamamlamak.

ç) Genel Müdürlük görev ve sorumluluk alanı ile ilgili konularda  Avrupa Birliği, ikili,
bölgesel, çok taraflı uluslararası kuruluşlar ve ülkelerle idari ve teknik iş birliği çalışmalarında,
kurumumuzun uluslararası ve kurumlar arası dış ilişkilerini gerçekleştirmek, bu konularda ku-
rumsal koordinasyonu sağlamak.

d) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konu-
larında çalışmalar yapmak.

e) Genel Müdürlüğün gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve iş-
lemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, fi-
nansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygun-
luğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden ön mali
kontrolünü yapmak. 

f) Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre; kurumun muhasebe hizmetlerini yürütmek,
kurum kesin hesabını hazırlamak ve kamu idaresi hesaplarının Sayıştay’a verilmesi görevlerini
yapmak.

g) Üçüncü şahıs haciz ihbarnameleri, temlik işlemlerinin takibi ile gereğini yapmak.
ğ) Genel Müdürlüğün yaptığı işler ve ürettiği hizmetlere ilişkin gerçekleşen maliyetleri

tespit etmek amaçlı maliyet etütlerini ve analizlerini yapmak, maliyetleri tespit ederek yayın-
lamak. 

h) Genel Müdürlüğün yaptığı işler ve ürettiği hizmetlere ilişkin verimlilik etütlerini ve
analizlerini yapmak, verimsiz çalışma alanlarını belirleyerek geliştirme amaçlı önerilerde bu-
lunmak. 

ı) Genel Müdürlüğün performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve so-
nuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. Harcama birimleri tarafından hazırlanan
birim faaliyet raporlarını da esas alarak İdarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

i) Genel Müdürlüğün izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stra-
tejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak, mevzuatı uyarınca belir-
lenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama ve finansman programlarını ha-
zırlamak.

j) Genel Müdürlük yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama so-
nuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

k) Genel Müdürlük yatırımı ve uygulamaları ile ilgili soru ve talepleri birimlerle koor-
dine ederek cevaplamak, kurum faaliyetleri ve yatırım bilgileri ile ilgili veri ve istatistiki bil-
gileri toplamak, raporlamak, kurum çalışmaları hakkında diğer hizmet birimleri ile koordineli
olarak dokümantasyon ve bilgilendirme işlerini yapmak.

l) Genel Müdürlük faaliyetleri için her türlü çalışma haritalarını hazırlamak ve bastır-
mak.

Personel Dairesi Başkanlığı
MADDE 23 – (1) Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürlüğün misyonu, vizyonu, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda perso-

nel ihtiyacının tespiti ile istihdam edilecek personelin sınav ve yerleştirme işlemlerini yapmak.
b) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro

ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine göre, Genel Müdürlüğün per-
sonel kadro ve pozisyonları ile ilgili işlemleri yapmak, uygulamaları takip etmek.
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c) Genel Müdürlük personeli ile ilgili hususlarda her çeşit istatistiki bilgileri toplamak,
personel kayıtlarını merkezi olarak tutmak, diğer kurumlara gerekli veri aktarımını sağlamak.

ç) Genel Müdürlükte istihdam edilen memur, işçi ve sözleşmeli personelin atama, yer
değiştirme ve tüm özlük işlemlerini yürütmek.

d) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu, 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendi-
kalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile kamu görevlileri sendikalarına ilişkin mevzuatın uy-
gulanmasına ait iş ve işlemleri gerçekleştirmek, toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmak ve
bunlarla ilgili hizmetleri yürütmek.

e) Görev alanına giren konularda; arabuluculuk komisyon faaliyetlerini yürütmek, araş-
tırma ve incelemeler yapmak ve bunların sonuçlarını değerlendirmek, ortaya çıkabilecek sorun
ve tereddütleri giderecek tedbirleri almak ve uygulamaya esas olmak üzere görüş bildirmek.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
MADDE 24 – (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük ve sosyal tesislerin temizlik, aydınlatma, ısıtma, su, telefon ve do-

ğalgaz ihtiyaçlarını temin etmek, lojman, konukevi, yemekhane, kafeterya, toplantı salonları,
eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin idari ve mali iş ve işlemleri yürütmek ve sosyal tesislerin
işletmesini yapmak veya yaptırmak.

b) Birimler arası evrak dağıtımını sağlamak, yazı, kayıt, dosya ve arşiv işlemlerini yü-
rütmek.

c) Genel Müdürlükçe ihtiyaç doğrultusunda basımı uygun görülen kitap, harita ve bro-
şürlerin basımı ve yayımı, karayolları çalışmaları ile ilgili olarak fotoğraf, film, video çekimi
yapmak ve bunları arşivlemek.

ç) Yurt dışına yapılacak tek veya grup halindeki seyahatlerde Genel Müdürlük Olurunun
alınması ile hizmet pasaportları için gerekli formların düzenlenmesi işlemlerini takip etmek.

d) Genel Müdürlük resmî törenlerini koordine etmek.
e) Genel Müdürlük merkez binaları ile tesislerin yangın, hırsızlık ve sabotaja karşı ko-

runması ile ilgili gerekli önlemleri almak.
f) Sosyal etkinlikler planlamak.
g) 5/8/2010 tarihli ve 27663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Savunma Uz-

manlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönet-
melik hükümleri çerçevesinde iş ve işlemleri yürütmek.

ğ) Genel Müdürlük personelinin okul öncesi çocuklarının bakımı ile ilgili işleri yürüt-
mek.

h) Genel Müdürlük merkezinde çalışan memur personelin ve bunların bakmakla yü-
kümlü oldukları aile bireylerinin ve işçi personelin kendilerinin muayene ve tedavilerini ve ge-
rekli durumlarda hastaneye sevk işlemlerini yapmak, çalışan personele veya bakmakla yükümlü
olduğu kişilere hastalık, ölüm gibi hallerde araç sağlamak ve işlemlerinde yardımcı olmak, be-
lirli zamanlarda bütün personelin sağlık muayenelerini yaptırarak raporlarını hazırlamak, has-
talıklardan korunmak için gerekli önlemleri almak ve bunların uygulanmasını sağlamak.

Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
MADDE 25 – (1) Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak Genel Müdürlüğün ça-

lışmalarıyla ilgili bilgi/bilişim ve iletişim politikalarını belirlemek ve kurumsal verimliliği, ka-
liteyi artıracak önlemler almak, verilerin ve bilgilerin toplanması, kaydedilmesi, işlenmesi,
iletilmesine ilişkin plan ve programları hazırlamak, en uygun donanım, yazılım ve diğer un-
surları belirleyerek ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde geliştirmek ve etkin kul-
lanımını sağlamak.
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b) Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi/bilişim, karar destek ve yönetim
sistemlerinin, coğrafi bilgi teknolojilerini de kullanarak ilgili birimlerle koordinasyon ve iş bir-
liği içinde kurulmasını, işletilmesini, sürekliliğini sağlamak. 

c) Ulusal veya uluslararası yönetim bilgi/bilişim sistemlerini araştırmak, uygun ve ge-
rekli olanlarını veya benzerlerini Genel Müdürlük için kurmak.

ç) Yeterli ve etkin bilişim ağ sistemlerini tesis etmek, her an çalışır halde tutulması için
bunların yedeklemelerini ve arşiv mekanizmalarını kurmak, yedek işletim sistemleri ile her
koşulda hizmetleri devam ettirmek.

d) e-Devlet kapısından ve diğer kanallardan elektronik hizmet vermeye yönelik altya-
pıları, telematik sistemleri kurmak ve bunlar için gerekli uygulamaları geliştirmek, yaygınlaş-
tırmak, işletmek.

e) Genel Müdürlüğün paydaş olduğu e-Devlet projelerinde, diğer kurum ve kuruluşlarla
koordinasyon dâhilinde yapılması gereken kurumsal, ulusal ve uluslararası çalışmalarda görev
almak.

f) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda,
sistemler arası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını, paylaşımını ve koordinasyonu sağlamak
ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemek.

g) Merkez ve taşra teşkilatının internet erişimini, veri, ses, görüntü iletişimini sağlamak
için gerekli iletişim ağı ve sistemleri ile söz konusu sistemlerde gelişen teknolojinin gerektirdiği
değişikliklerin yapılmasını sağlamak.

ğ) Genel Müdürlüğün görev alanındaki karayolları ağında hizmetin gerektirdiği haber-
leşme altyapısını kurmak ve ilgili birimlerle koordineli olarak akıllı ulaşım sistemleri kurulması
ve kullandırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

h) Genel Müdürlük internet sitesinin kesintisiz hizmet vermesini ve diğer birimlerle
koordineli olarak içerik yönetimini sağlamak.

İç Denetim Birimi Başkanlığı
MADDE 26 – (1) İç Denetim Birimi Başkanlığı doğrudan Genel Müdüre bağlı olup,

Başkanlıkta görevli iç denetçiler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununun 64 üncü maddesinde belirtilen görevleri, ilgili ikincil ve üçüncül mevzuatta
belirtilen iç denetim faaliyetlerini yerine getirirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Taşra Teşkilatı

Taşra teşkilatı birimi kurulması ve kaldırılması
MADDE 27 – (1) Bölge Müdürlükleri 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesindeki hükümler
çerçevesinde ihtiyaca göre kurulur.

(2) Taşra birimlerine bağlı alt birimlerin yerlerini ve sınırlarını hizmetin gerektirdiği
şekilde tespit etmeye ve gerekli hallerde değiştirmeye Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan
yetkilidir.

Bölge müdürlükleri
MADDE 28 – (1) Bölge müdürlüklerinin görevleri şunlardır:
a) İlgili mevzuat, Genel Müdürlük düzenlemeleri ve planları çerçevesinde, sorumluluk

alanına giren karayollarının yapımı, bakımı, onarımı, trafik güvenliği ve işletmesi ile bu iş ve
hizmetlere yönelik teknik, idari, mali, danışma, denetim ve destek hizmetlerini, merkez teşki-
latındaki ilgili hizmet birimleriyle koordineli olarak yürütmek.
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b) Sorumlu olduğu karayollarını trafiğe açık tutmak, durumlarını takip etmek, bakım
ve onarımlarını zamanında yapmak veya yaptırmak.

c) Sorumlu olduğu karayollarının trafik işaret ve işaretlemelerinin durumunu gözetmek
ve işler halde tutmak.

ç) Bölge Müdürlüğündeki bina ve tesisler ile yapım ve bakım makineleri, her türlü taşıt,
atölye araç ve gereçlerinin ve benzerlerinin muhafazasını ve verimli kullanılmasını sağlamak,
bunların bakım ve onarımlarını zamanında yapmak veya yaptırmak.

d) Yıllık yapım, bakım, onarım, mal ve hizmet alımlarıyla ilgili çalışma programını,
bir önceki yılın Aralık ayında bütçeleştirerek Genel Müdürlük onayına sunmak ve bu hizmet-
lerle ilgili iş ve işlemleri onaylanan program çerçevesinde yürütmek.

e) Genel Müdürlük Makamı tarafından verilen diğer işleri yapmak veya ilgili mevzuata
göre yaptırmak.

İkmal Müdürlüğü
MADDE 29 – (1) İkmal Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürlükçe yurt içinden ve dışından satın alınan makine, taşıt, yedek parça

ve her türlü malzemenin satın alma işlemlerini yürütmek ve bunları teslim almak, ihraç işlem-
lerini yapmak, her birinin sözleşme ve teknik şartnamelere göre muayene ve kontrolünü yap-
mak, sözleşme ve teknik şartnamelere uygun olanları ambar kayıtlarına almak, bunların makine
ve sicil kartlarının düzenlenmesini ve Genel Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak.

b) Makine, yedek parça ve malzemeyi zamanla bozulmayacak şekilde stoklamak, ça-
lınma, sabotaj, yangın ve dış etkenlere karşı her türlü koruyucu tedbiri almak.

c) Genel Müdürlükçe verilecek emirlere göre makine, taşıt, yedek parça, malzeme ve
benzerlerini ihtiyaç yerleri olan bölgelere göndermek.

ç) İkmal Müdürlüğündeki bina ve tesisler ile her türlü taşıt, atölye araç ve gereçlerinin
ve benzerlerinin muhafazasını ve verimli kullanılmasını sağlamak, bunların bakım ve onarım-
larını zamanında yapmak, yaptırmak.

d) Bünyesinde bulunan asfalt tesislerini işletmek.
e) Genel Müdürlük Makamı tarafından verilen diğer işleri yapmak veya ilgili mevzuata

göre yaptırmak.
Atölye Müdürlüğü
MADDE 30 – (1) Atölye Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürlükçe yurt içinden ve dışından satın alınan makine, taşıt, yedek parça

ve her türlü malzemenin satın alma işlemlerini yürütmek ve bunları teslim almak, ihraç işlem-
lerini yapmak, her birinin sözleşme ve teknik şartnamelere göre muayene ve kontrolünü yap-
mak ve uygun olanları ambar kayıtlarına almak, makine ve sicil kartlarını düzenleyerek Genel
Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak.

b) Türkiye'de imal edilebilecek makine, ekipman ve yedek parçaların projelendirilme-
sini ve prototipini, gerekirse seri olarak imalatını gerçekleştirmek.

c) Bölge Müdürlüklerinin yerel imkânları ile giderilemeyen arıza ve gerçekleştirileme-
yen tamirat ve tadilatlarla ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

ç) Makine ve ekipmanlarla ilgili proje ve teknik raporları hazırlamak, önerileri sunmak.
d) Plakaya tabi satın alınan tüm araçların taşıt muayenesi, egzoz muayenesi ve trafik

tescil işlemlerini gerçekleştirmek.
e) Atölye Müdürlüğünü bina ve tesisler ile her türlü taşıt, atölye araç ve gereçlerinin

muhafazasını ve verimli kullanılmasını sağlamak, bunların bakım ve onarımlarının zamanında
yapılmasını sağlamak.
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f) Makine, yedek parça ve malzemeyi zamanla bozulmayacak şekilde stoklamak, ça-
lınma, sabotaj, yangın ve dış etkenlere karşı her türlü koruyucu tedbiri almak.

g) Makineli personele verilecek eğitimleri ilgili hizmet birimi ile birlikte koordine et-
mek.

ğ) Genel Müdürlük Makamı tarafından verilen diğer işleri yapmak veya ilgili mevzuata
göre yaptırmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yetki ve Sorumluluk ile Yetki Devri

Yetki ve sorumluluk
MADDE 31 – (1) Genel Müdürlük personeli, bulunduğu kadronun gerektirdiği görevi

yerine getirmekle sorumlu ve yetkilidir.
(2) Genel Müdürlük personeli yapmakla yükümlü bulundukları hizmet ve görevlerini,

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 6001 sayılı Kanun ile diğer mevzuat hükümlerine,
stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun ola-
rak yürütmekten amirlerine karşı sorumludur.

Yetki devri
MADDE 32 – (1) Genel Müdür ve her kademedeki yöneticiler, sınırlarını açıkça belir-

lemek kaydıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilirler. Yetki devri, yetki devreden
amirin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(2) İdareyi hukuki ve mali yükümlülük altına sokacak yetkilerin kullanılması söz ko-
nusu olduğu hallerde üstler, yetkilerini kendiliklerinden astlarına devredemezler. Bu gibi yet-
kilerin devredilmesine zorunluluk duyulursa Genel Müdürlük onayı alınır.

(3) Üstün, görevi başında olmaması halinde kullanılmak şartıyla devredilen yetkiler
yetki sahibinin görevi başında bulunduğu zamanlarda başkaları tarafından kullanılamaz. Üstler
tarafından devredilmiş olan yetkiler üstün değişmesi halinde, aksine talimat çıkarılmadığı sü-
rece devam eder.

(4) Yetkilerin devredilmesi veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve bütün ilgililere
tebliğ edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri
MADDE 33 – (1) Mevcut düzenleyici işlemlerin 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararna-

mesine, 6001 sayılı Kanuna ve bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına
devam olunur.

(2) 6001 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, Otoyolları Dairesi Başkanlığınca
ihaleleri gerçekleştirilip finansmanı bütçeden temin edilmek suretiyle yapımı devam eden oto-
yollar, bağlantı yolları ile bunlar üzerindeki köprü, viyadük, tünel ve benzeri yapılar ve tesis-
lerin etüt proje, mühendislik hizmetleri ile yapım, bakım ve işletmesi ile ilgili işler İşletmeler
Dairesi Başkanlığınca yürütülür. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 34 – (1) 5/9/2011 tarihli ve 28045 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kara-

yolları Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karayolları Genel Müdürü yürütür.
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Gaziantep Üniversitesinden:
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İş-

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

(2) Bu Yönetmelik; Gaziantep Üniversitesi 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-
netmeliğin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

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

üzere kurulan Yürütme Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Sermaye Limiti

Faaliyet alanları
MADDE 4 – (1) İşletme; eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan 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 edilen konularda bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma,
uygulama ve benzeri hizmetler yapmak, seminer düzenlemek ve kurs açmak, toplantı, konfe-
rans, panel ve sempozyumlar düzenlemek ve sınavlar yapmak.

b) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü danışmanlık, kontrol, muayene ve benzeri hizmetleri
vermek; analiz, ölçüm, test ve kalibrasyon yapmak.

c) Klinik, poliklinik, ameliyathane, laboratuvar ve diğer hizmet birimlerinde yapılacak
her çeşit muayene, tetkik, tahlil, tedavi, ameliyat ve girişimsel işlemler ve bakım hizmetleri
ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, sağlık hizmetleri ile ilgili açılmış olan yataklı ve yataksız te-
davi kurum ve birimlerini işletmek.

ç) Beden eğitimi, spor ve antrenörlük alanlarında, seminerler, eğitim programları, ya-
rışmalar düzenlemek ve bu amaçla ilgili spor tesislerini işletmek.

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

e) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek hizmet birimlerinin faaliyet alanı ile sınırlı
olmak üzere, yukarıda sayılanlar dışında her türlü mal ve hizmet üretmek, Yönetim Kurulunun
izni alınmak koşuluyla üretilen mal ve hizmetleri pazarlamak ve satımı yapılmak üzere satış
yerleri açmak ve işletmek.
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Yönetim organları
MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur. Bütçe ile

ödenek tahsis edilen birim yöneticileri harcama yetkilisidir. Harcama yetkilileri yazılı olarak
ve sınırları açıkça belirtilmek kaydıyla yetkilerini yardımcılarına veya hiyerarşik olarak ken-
dilerine en yakın kurum personeline devredebilirler.

(2) Yönetim Kurulu, İşletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-
kilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuruluna
devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yar-
dımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye işlet-
me 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.

Sermaye limiti
MADDE 6 – (1) İşletmenin sermaye limiti; 25.006,00 (yirmibeşbinaltı) Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 7 – (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 Yö-
netmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-
netmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 8 – (1) 21/7/1999 tarihli ve 23762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi-

antep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden:
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/9/2015 tarihli ve 29473 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hatay
Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 35 inci
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulunun öğrencinin kaydının silinmesi

hakkında karar almış olması.
b) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmesi.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/9/2015 29473

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 18/11/2018 30599
2- 14/10/2020 31274
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10071 

—— • —— 
Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10072 

—— • —— 
Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
    9981/1-1 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
    9982/1/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
    9982/2/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
    9990/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

3.000.000 DOZ BCG AŞISI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofis Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı "3.000.000 doz BCG Aşısı" 

Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun 

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

satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (140-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 03.11.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

 10021/1-1 
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1 ADET MANYETİK STİMÜLASYON SİSTEMİ (TEK/ÇİFT UYARI) 

SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Manyetik Stimülasyon Sistemi (Tek/çift uyarı) alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale 

Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca 

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

İhale kayıt numarası : 2021/665445 

1- İdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon numarası : 0 312 202 23 56 

c) Elektronik posta adresi : bap@gazi.edu.tr 

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Manyetik Stimülasyon Sistemi (Tek/çift uyarı) 

Alımı 

b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Nörobilim ve Nöroteknoloji 

Mükemmeliyet Merkezi (NÖROM) 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 75 (yetmişbeş) 

takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 02.11.2021 Salı günü, saat: 11:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir. 

4.2.4.1. Teknik Şartnamede belirtilen Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi verilecektir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6-İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1- İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 

ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 150,00-(Yüzellitürklirası)TL 

yatırılarak alınan banka imzalı onaylı dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8-Teklifler 02.11.2021 Salı günü, saat: 11:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü 

olmalıdır. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13- İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/ 

6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 10040/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 

Giresun İli Piraziz Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan 545 Ada 3 nolu taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununa göre Kapalı Teklif Usulü ile 04.11.2021 Perşembe günü saat 11:00’da Piraziz 

Belediyesi Meclis Salonun da Belediye Encümeni tarafından ihale ile satılacaktır. 

SIRA NO MAHALLE CİNSİ ADA PARSEL ALAN (m2) MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) 

1 Yeni Arsa 545 3 5286,49 6.360.000,00-TL 190.800,00-TL 

1-İhale Belediye Encümeni huzurunda Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır. 

2-Geçici Teminat Piraziz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne veya T.C. Ziraat 

Bankası Piraziz Şubesi TR200001000855112184565015 İBAN Nolu hesabına yatırılması 

gerekmektedir. 

3-İhale ile ilgili Şartname ve ekleri 1.000,00-TL bedel karşılığında mesai saatleri 

içerisinde Piraziz Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilebilir. İhale 

katılacakların şartname almaları zorunludur. Şartname almayanların geçici teminatları kabul 

edilmeyecektir. 

4-Taşınmaz ile ilgili diğer ayrıntılı bilgiler ihale şartnamesinde ayrıntılı olarak 

belirtilmiştir. 

5-İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER 

a) Kanuni İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e Devlet üzerinden) 

b) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden veya e Devlet üzerinden) 

c) Geçici Teminat Makbuzu (Nakit) veya Teminat Mektubu 

d) İhaleye İstekli adına vekâleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletname ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri belgelerini getirmek zorundadır. 

e) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi 

f) Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği yetkili 

olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname ve imza sirküleri. 

g) Telgraf veya faks ile yapılacak olan müracaatlar ve posta yoluyla yapılacak 

müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

h) İhaleye iştirak edecek firma birlik ve şahısların ihale ilanı ve ihale şartnamesinde 

istenilen belgeleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilmiş olan esaslara göre hazırlayarak 

hazırlanmış olan zarfları ihale günü Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ihale saati 

öncesine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. 

6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir. 

İlan olunur. 10051/1-1 
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ZEMİN YÜKSELTME DOLGUSU YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Tokat Yeşil Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Programı kapsamında yapılacak olan, Tokat 

Yeşil Küçük Sanayi Sitesi alanına ait Zemin Yükseltme Dolgusu Yapım İşi, 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 : Küçük Sanayi Sitesi Yeni Yurt Mah. Gürcan Özbek 

Cad. No: 42 TOKAT 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tokat Yeşil KSS (Dönüşüm) alanına ait İstinat duvarı, 

kazı, dolgu ve düşey dren işlerinden müteşekkil altyapı 

yapım işi 

b) Yapılacağı yer : TOKAT 

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) : 73.000.000 TL 

f) Geçici Teminatı :   2.190.000 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 Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 09/11/2021 - 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 Sanatkâr 

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 veyahut 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; Yol, içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj 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 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 veya 

daha fazla 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. 



22 Ekim 2021 – Sayı : 31636 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

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 

10.30’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 uncu 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 

Tokat Yeşil Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı Küçük Sanayi Sitesi Yeni Yurt 

Mah. Gürcan Özbek Cad. No: 42 TOKAT 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. 

   10065/2-1 
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60 E1 RAYA UYGUN 10 ADET R 300 YARIÇAPLI 1/9 EĞİMLİ MONOBLOK  
MANGAN GÖBEK ALIMI 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2021/642074 
1. İdarenin: 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mimar Sinan 

Mahallesi Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Meydanı 
No:121/A 35220 Alsancak-Konak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 02328304931 - 02324631622 
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
d) İnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
2. İhale konusu malın adı ve miktarı : 60 E1 Raya Uygun 10 Adet R 300 Yarıçaplı 1/9 

Eğimli Monoblok Mangan Göbek. 
3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosuna 01.11.2021 Tarihi Pazartesi Günü 
Saat 14/00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü 
veznesinden (KDV Dahil)  500,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

6. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.     
7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9900/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

29.09.2021 tarihli ve 31683 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilen Üniversitemizin aşağıda 
gösterilen bölümü Rektörlüğümüzce iptal edilmiş olup ilgililere duyurulmaktadır. 

Tablo 

2 

Akademik 

Birim 
Bölüm 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 
İlan Şartları ALES 

Yabancı 

Dil 

Sıra 

7 
Rektörlük 

Türk Dili 

ve 

Edebiyatı 

1 
Öğretim 

Görevlisi 

Türk Dili ve Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak, Yabancılara Türkçe Öğretimi 

Sertifikasına sahip olmak, yükseköğretim 

kurumlarında online ve yüz yüze ders verme 

tecrübesine sahip olmak 

70 

SÖZ 
Muaf 

Sıra 

8 
Rektörlük İngilizce 1 

Öğretim 

Görevlisi 

Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim, İngiliz Dili 

Eğitimi, İngiliz Dilbilimi alanlarının birinde yüksek 

lisans yapmış olmak ve YDS veya YÖK tarafından 

eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından 

en az 80 dil puanına sahip olmak 

70 

SÖZ- 

EA 

80 
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22 Ekim 2021 – Sayı : 31636 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9817/1-1 
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Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9818/1-1 
 

 
  



22 Ekim 2021 – Sayı : 31636 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

Millî Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10130/1-1 
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Millî Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10131/1-1 
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Millî Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10075/1-1 
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Millî Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10094/1/1-1 



22 Ekim 2021 – Sayı : 31636 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

Millî Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10094/2/1-1 
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Millî Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10094/3/1-1 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi BİMTAŞ Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik 
Hizmetler San.Tic.A.Ş.’den:  

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10095/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10097/1-1 
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Türk Standartları Enstitüsünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10092/1-1 
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Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 31. maddesine göre öğretim görevlisi ve 50/d maddesine göre araştırma görevlisi 

ataması yapılmak üzere “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 

Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. 

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: 

1. Başvuru dilekçesi (Resmi Gazete yayın tarihi belirtilerek İlgili Fakültesi/Enstitü/ 

Yüksekokul Dekanlığı/Müdürlüğü hitaplı) 

2. Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki 

özgeçmiş ve başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. 

3. 2 Adet Fotoğraf 

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

5. ALES Belgesi (barkodlu veya noter onaylı) 

6.Diploma fotokopileri ve Resmi Transkriptler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı 

ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur) 

7. Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge 

8. Hizmet belgesi (Son çalışılan yerden alınan, çalışma süresini ve görevini belirten yazı) 

9. YÖKDİL,YDS,ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil 

sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği. (barkodlu veya Noter Onaylı) 

10. İkametgah Belgesi (e-Devletten alınabilir.) 

Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey 

Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) Posta veya Şahsen yapılacaktır. 

SINAV TAKVİMİ 

İlan Başvuru Tarihi : 20.10.2021 

Başvuru Bitiş : 04.11.2021 

Ön Değerlendirme : 05.11.2021 

Sınav Tarihi : 08.11.2021 

Sonuç İlan : 09.11.2021 

Sıra 

No 

Fakülte/ 

Yüksekokul/ 

Bölüm/Program/ 

Anabilim Dalı 
Unvan 

Kadro 

Sayısı 

ALES- 

YDS/Eşdeğeri 

Puanı 

Özel İlan Şartı 

3 

Mühendislik 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

c) İç Mimarlık ve 

Çevre Tasarımı 

(İngilizce) 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

ALES: 70 

YDS: 85 

Mimarlık, İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı lisans bölümlerinden birinden mezun 

olup, ilgili alanlardan birinde en az yüksek 

lisans yapmış olmak. 

Not: 20.10.2021 tarih 31634 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

ilanımız yukarıda belirtildiği şekilde düzeltilmiştir. İlanımızda bahsi geçen Mühendislik ve Doğa 

Bilimleri Fakültesi isim değişikliği sebebiyle Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak yer 

alacaktır. 

 10096/1-1 
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden: 

657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 

tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Esaslar’a göre istihdam edilmek üzere 2 (iki) Eczacı alınacaktır. 

BİRİM: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ 

NİTELİK KODU UNVAN ADET ARANILAN NİTELİKLER 

ECZ01 ECZACI 2 Eczacılık Fakültesi Lisans Mezunu Olmak. 

NOT:  

1. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 

2. ECZACI pozisyonu için Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’a ait          

I sayılı Cetvel uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından 

fazla olması durumunda bu pozisyon için mülakat değerlendirmesi yapılacaktır. 

GENEL ŞARTLAR: 

1. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. 

maddesinde belirtilen genel şartlar aranır, 

2. İlan başvuru tarihinin son günü itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak, 

3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak, 

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak 

istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 

sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile 

belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 

(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” 

hükmüne uygun olmak, 

5. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak, 

6. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok 

tehlikeli işyerinde çalışmaya mani olmamak, 

7. 7/24 kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma planı dahilinde 

gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak, 

8. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı 

faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı 

yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda 

bulunamazlar. 

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve ZAMANI: 

1. Başvuru yapacak adayların, https://idari.adu.edu.tr/db/personel/default.asp?idx=333330 

internet adresinde bulunan (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge 

ve Formlar->Sözleşmeli (657 S.K. 4/B ) Personel İşlemleri) Başvuru Formunu eksiksiz şekilde 

doldurması, istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün 
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içinde (mesai saati bitimine kadar) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük Binası 3. Kat 

Personel Daire Başkanlığı Efeler/AYDIN adresine şahsen yapması veya posta yolu ile 

göndermesi gerekmektedir.  

2. Posta yoluyla yapılan başvurular ilan tarihinin son günü itibari ile Üniversitemiz 

Personel Daire Başkanlığına ulaşması gerekmekte olup, ilan tarihinin son gününden sonra 

Başkanlığımıza ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.  

3. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri 

uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. 

İSTENİLEN BELGELER; 

1. Başvuru Formu (https://idari.adu.edu.tr/db/personel/default.asp?idx=333330 internet 

adresinden temin edilecektir.) 

2. Öğrenim Belgesi (Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı nüshası ya da barkodlu/kare 

kodlu e-devlet çıktısı) 

3. 1 Adet Fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak ve başvuru formunda ilgili alana 

yapıştırılacaktır.) 

4. Özgeçmiş 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

Mülakata katılacak aday listesi, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 2 (iki) gün içerisinde 

www.adu.edu.tr adresinden ilan edilecek ve mülakat sonucu başarılı bulunanlar, mülakat tarihi 

itibariyle en geç 2 (iki) gün içerisinde www.adu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ 

mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Pozisyonun iki katına kadar yedek 

belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde, ilan edilen yedek 

kazananlar sırası ile çağrılacaktır. 

Mülakat sonucu atanmaya hak kazanan adayların, mülakat sonucu ilan tarihinden itibaren 

15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğü’ne 

şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslimine müteakip yapılacak olan arşiv 

araştırması sonucuna göre atama yapılır. Atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 

15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayan aday 

hakkından feragat etmiş sayılır. 

BAŞVURU TAKVİMİ: BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ 

İLANA BAŞVURU TARİHİ 22 EKİM 2021 

5 KASIM 2021 

MESAİ BİTİMİNE 

KADAR 

MÜLAKATA GİRECEK ADAY 

LİSTESİNİN İLAN EDİLMESİ 
8 KASIM 2021 MESAİ BİTİMİNE KADAR 

MÜLAKAT TARİHİ VE YERİ 
11 KASIM 2021 - SAAT 10:00 

REKTÖRLÜK BİNASI 3. KAT TOPLANTI SALONU 

MÜLAKAT SONUÇLARININ 

İLANI 
12 KASIM 2021 MESAİ BİTİMİNE KADAR 

ASIL KAZANAN ADAYLARIN 

BELGE TESLİM TARİHİ 
12 KASIM 2021 – 26 KASIM 2021 

    9979/1-1 
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki 
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim 
Görevlisi” alınacaktır.  

SINAV TAKVİMİ  
Duyuru Başlama Tarihi : 22.10.2021 
Son Başvuru Tarihi : 08.11.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi : 16.11.2021 
Sözlü Sınav Giriş Tarihi : 19.11.2021 
Yazılı Sınav Giriş Tarihi : 24.11.2021 (19.11.2021 tarihinde yapılacak sözlü 

sınavdan 60 ve üzeri puan alan adaylar 
katılabilecektir.) 

Sonuç Duyuru Tarihi : 29.11.2021 
Başvuru Tipi : Şahsen / Posta 
Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi : www.boun.edu.tr 
BAŞVURULAR; 
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne yapılacaktır. 
Başvuru için Gerekli Belgeler: 
1. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' (Başvuru 

biriminden alınabilir.), 
2. Lisans ve Lisansüstü diploma fotokopileri, 
3. Resmi transkript (Lisans), 
4. ALES sonuç belgesi fotokopisi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl 

geçerlidir.), 
5. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi fotokopisi (YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir 

sınavdan alınan muadili puanı gösteren belge), 
6. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge, 
7. İş tecrübesi belgesi. 
Başvuru için ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' http://www.boun.edu.tr/tr-

TR/Content/Calisanlar/Formlar adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurularak ilgili birimlere 
şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate 
alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere 
ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

BİRİM 
KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI 

KADRO 
DERECESİ 

ALES 
YDS / 

EŞDEĞERİ 
ÖZEL ŞARTLAR 

Yabancı 
Diller 

Yüksekokulu 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 
Verecek) 

3 4 70 90 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili 
ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve 
Edebiyatı, Çeviribilim, İngiliz 
Filolojisi veya İngiliz Dil Bilimi 
bölümlerinden birinden lisans 
mezunu olmak ve İngilizce 
Öğretmenliği, İngiliz Dili ve 
Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve 
Edebiyatı, Çeviribilim, İngiliz 
Filolojisi veya İngiliz Dil Bilimi 
bölümlerinden birinden en az tezli 
yüksek lisans mezunu olmak; 
belgelendirmek kaydıyla, lisans 
eğitimi sonrası alanında en az üç 
yıl tecrübe sahibi olmak 

    9945/1-1 
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI 

GİRİŞ SINAVI İLANI 
I. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7’nci 

dereceden 15 adet kadroya atanmak ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanı kadrosu için 
yetiştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

Öğrenim dalları itibarıyla alınacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı 
sayısı, sözlü sınava katılabilecek aday sayısı, KPSS puan türleri ve istenilen taban puanlar 
TABLO 1’de belirtilmiştir. 

II. SINAV TARİHİ VE YERİ 
a) Giriş sınavı, Ankara’da yapılacaktır. 
b) Giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava 

giriş yerleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı https://www.oib.gov.tr internet sayfasında sınavdan 
en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

III. SINAV ŞEKLİ 
Giriş sınavı, sözlü usulle yapılacaktır.  
IV. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda 

son başvuru tarihi (22 Kasım 2021) itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır: 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 
b) 2021 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak 

(01.01.1986 tarihi ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),  
c) Son başvuru tarihi itibarıyla, üniversitelerin TABLO 1’de belirtilen en az dört yıllık 

lisans eğitimi veren fakültelerinden/bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak, 

ç) ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına 
(KPSS) katılmış ve TABLO 1’de belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puana sahip 
olmak (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip 
oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır), 

d) Başvuruyu süresi içinde yapmış olmak. 
TABLO 1 

Gruplar 
Öğrenim Dalları 

(Lisans) 
KPSS 

Puan Türü 

KPSS 
Taban 
Puanı 

Atama 
Yapılabilecek 

Boş Kadro 
Sayısı 

Sözlü Sınava 
Katılabilecek 
Azami Aday 

Sayısı 

1. Grup 
Hukuk Fakültelerinin Hukuk 
programlarından mezun olmak. 

KPSSP-4 80 2 8 

2. Grup 

Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, 
İktisadi ve İdari Bilimler 
fakültelerindeki programlar ile 
bunlara denkliği Yükseköğretim 
Kurulu tarafından kabul edilen 
yurt içindeki veya yurt dışındaki 
öğretim kurumlarından mezun 
olmak. 

KPSSP-14 
KPSSP-19 
KPSSP-22 
KPSSP-24 
KPSSP-39 
KPSSP-44 

80 10 40 

3. Grup 

Şehir ve Bölge Planlama 
programları ile bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulu tarafından 
kabul edilen yurt içindeki veya 
yurt dışındaki öğretim 
kurumlarından mezun olmak. 

KPSSP-3 80 3 12 
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V. SINAV BAŞVURUSU 
a) Sınav başvurusu, 12.11.2021 tarihinden 22.11.2021 günü mesai saati bitimine (Saat 

18:00) kadar 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı https://www.oib.gov.tr internet sayfası üzerinden 

elektronik ortamda yapılacaktır. 
b) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar tarafından başvuru formunun imzalı bir 

örneğinin, en geç sınavdan önce Personel Daire Başkanlığına elden teslim edilmesi veya posta 
yoluyla gönderilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular 
işleme konulmaz. 

VI. GİRİŞ SINAVI 
a) Başvuran adaylardan KPSS puan türlerine göre en yüksek puana sahip olandan 

başlanarak, bu ilanda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katına kadar aday (son 
sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) sınava çağırılacaktır. 

b) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların adları, soyadları, KPSS puanları, sınav 
tarih ve saatleri https://www.oib.gov.tr web sitesinde ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı binası 
girişinde son başvuru tarihinden sonra 15 gün içinde ilan edilecektir. 

c) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar belirtilen yer, tarih ve saatte, sınavda 
kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya pasaportu (Nüfus cüzdanında soğuk 
damga basılı olmalı, güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi 
geçerli olmalıdır. Bu şartlarda olmayan nüfus cüzdanı veya pasaport kabul edilmeyecektir.) ile 
birlikte hazır bulunacaklardır. 

VII. SINAV KONULARI  
Sözlü sınav; 
a) Hukuk ile Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu 

adaylar için, İdarenin görev alanı dikkate alınarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen konuların 
yanında, aşağıda belirtilen konulardan yapılır: 

1) Ekonomi: Mikro-Makro İktisat, Para ve Ekonomi Politikası, Uluslararası Ekonomik 
İlişkiler ve Kuruluşlar, 

2) Maliye: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Maliye Politikası, Bütçe ve Bütçe 
Politikası, Türk Bütçe Sistemi, 

3) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Usulü Hukuku, Medeni 
Hukuk (Aile ve Miras Hukuku Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku 
(Ticari Şirketler ve Kıymetli Evrak Hukuku), Türk Vergi Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar), 

4) Muhasebe: Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Karşılaştırmalı Mali Tablolar 
Analizi. 

b) Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden mezun olan adaylar için, İdarenin görev alanı 
dikkate alınarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen konuların yanında, üniversite eğitimine ait 
mesleki bilgilere ilişkin konulardan yapılır. 

VIII. DEĞERLENDİRME 
Giriş sınavı; 
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,  
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 
Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için 50 (elli) puan, diğer bentlerde yazılı 

özelliklerin her biri için 10 (on) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı 
tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve 
üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) 
olması şarttır. 
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IX. SINAV SONUÇLARININ İLANI 
Sözlü giriş sınavında başarı sıralaması, sözlü sınav puanlarına göre belirlenecektir. Sözlü 

sınav puanının eşitliği durumunda, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır. 
Giriş Sınavı Komisyonu tarafından; sınavda başarılı olmaları şartıyla, giriş sınavı sonunda 

puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, sınav duyurusunda atama yapılacağı belirtilen 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar asıl aday ile kadro sayısının 
yarısını geçmemek üzere yedek adayın isimleri belirlenerek, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 
https://www.oib.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

İdare, başarılı aday sayısının öğrenim dalları itibarıyla ilan edilen kadro sayısından az 
olması halinde, giriş sınavı duyurusunda ilan edilen kadro sayısından daha az sayıda Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı alma veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin 
kontenjan sayıları arasında iptal etme veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

Adaylar, sözlü olarak yapılan giriş sınavı sonucuna ilişkin itirazlarını 
https://www.oib.gov.tr internet adresinde sonuçların ilan edilmesinden itibaren en geç 7 (yedi) 
gün içerisinde, itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yapacaklardır. T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve 
adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate 
alınmayacaktır. İtirazlar, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından en fazla yedi gün içerisinde 
incelenerek karara bağlanacaktır. İtiraz sonucu, itiraz eden adaylara bildirilecektir. 

X. ATAMA 
Giriş sınavında başarılı olan adayların, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı 

kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 
4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılacaktır. 

Öğrenim dalları itibarıyla giriş sınavı duyurusunda atama yapılacağı belirtilen 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına 
göre Uzman Yardımcısı olarak atanır. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip 
eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik 
teşkil etmez. Giriş sınavına katılan diğer adaylar için yetmiş ve üzeri puan almış olmak, Uzman 
Yardımcısı olarak atanmak için kazanılmış hak sayılmaz. 

Atama işlemlerinin yapılması için ilan edilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı 
halde başvuru belgeleri ile birlikte müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz. 

Giriş sınavını kazananlara yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda 
bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa 
alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların 
yerlerine, yedek listeden atama yapılacaktır. 

XI. DİĞER HUSUSLAR 
a) Giriş sınavını kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 

tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa 
dahi iptal edilir. Bu konuda hiçbir hak talep edemez.  

b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 
sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

c) Başvurular 22.11.2021 tarihi mesai saati (18:00) sonunda sona ereceğinden, adayların 
elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, 
başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir. 

XII. BİLGİ ALMA 
Giriş sınavı ile ilgili olarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personel Daire Başkanlığının  
0 (312) 585 84 62-585 80 79 numaralı telefonlarından bilgi alınabilir. 
İlan olunur. 9883/1-1 
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 
02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet 

Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve 
Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 
(İlkeler ve Kriterler) uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. 

- İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir. 

- Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar, başvuru formlarına ve ayrıntılı 
bilgilere https://ksbu.edu.tr/ adresindeki duyurular kısmından ulaşabilir. 

- Adaylar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün 
içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yolu ile başvuruda 
bulunacaklardır. 

S. 
No. 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Adet Derece Açıklamalar 

1 
Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp 
Bilimleri 

Aile Hekimliği Doçent 1 1 
Aile Hekimliği alanında 
doçent unvanı almış olmak. 

2 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Üroloji Doçent 1 1 

Üroloji alanında doçent 
unvanı almış olmak. 

3 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Klinik 

Bilimler 
Periodontoloji Doçent 1 1 

Periodontoloji alanında 
doçent unvanı almış olmak. 

    10067/1/1-1 
—— • —— 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile     

09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki 
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili hükümleri uyarınca öğretim 
elemanları alınacaktır. 

İlanımıza ve başvuru formlarına www.ksbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
Sınav Takvimi 
İlk Başvuru Tarihi : 22/10/2021 
Son Başvuru Tarihi : 05/11/2021 
Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 12/11/2021 
Giriş Sınavı Tarihi : 18/11/2021 
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 23/11/2021 
Sonuçlar, www.ksbu.edu.tr adresli Üniversitemiz internet sitesinden açıklanacaktır. 

İLAN 

NO 
BİRİM BÖLÜM PROGRAM UNVAN ADET DERECE ALES Y.DİL ÖZEL ŞARTLAR 

1 

Tavşanlı 

Sağlık 

Hizmetleri 

MYO 

Dişçilik 

Hizmetleri 

Ağız ve Diş 

Sağlığı 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

1 3 
SAY 

70 
Muaf 

Diş Hekimliği 

Fakültesi lisans 

mezunu olmak. 

Genel ve Özel Şartlar: 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden 

yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 
70 olarak kabul edilir. 

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 
sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 
şartı aranır. 
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4- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki 
esaslara göre değerlendirilecektir: 

- Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun 
eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. 

- Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır. 
- Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun 

eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. 
- Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu 

dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu 
kullanılacaktır. 

Muafiyet: 
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

Başvuru Şekli, Yerleri ve Eklenecek Belgeler: 
1- Adaylar, son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilandaki ilgili birimlerin 

aşağıda belirtilen adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. İlgili birimlere 
yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular işleme 
alınmayacaktır. 

Birim Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri

Tavşanlı Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 
Adres: Yeni Mah. Şehit Ali Gaffar Okkan Cad. No: 2   43300 
Tavşanlı / KÜTAHYA 
Tel: 0 (274) 615 00 01

2- Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin 
onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi 
gerekmektedir. 

3- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca 
yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

4- Başvuru belgeleri iade edilmeyecektir. 
İstenilen Belgeler 
1- Başvuru Formu. (http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir) 
2- Özgeçmiş, (http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir) 
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
4- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet vesikalık fotoğraf, 
5- Geçerliliği bulunan ALES Sonuç Belgesi, 
6- Lisans/lisansüstü diplomaların veya geçici mezuniyet belgelerinin sureti veya e-Devlet 

çıktısı (Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca denkliğini gösterir belge), 

7- Lisans transkript belgesi, 
8- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge) 
9- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten askerlik 

belgesi, 
10- Onaylı hizmet belgesi. (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış 

olanlar ıslak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır.) 
11- İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden 

ulaşılabilir. 
    10067/2/1-1 
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Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği ve Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik 
Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. AYDEK 
ölçütlerinin son haline https://aydek.yildiz.edu.tr/ContentFiles/AYDEK_YONERGE_2021.pdf 
linkinden ulaşılabilmektedir. 

İlgili kadro başvuru süreçleri https://aydek.yildiz.edu.tr/ web sitesi üzerinden 
yürütülecektir. Yıldız Teknik Üniversitesi personeli olan başvuru sahipleri belirtilen web sitesine 
giriş için mevcut (USIS/EBYS) kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabileceklerdir. Yıldız Teknik 
Üniversitesi personeli olmayan ve ilan edilen ilgili kadrolara başvurmak isteyenler 
https://aydek.yildiz.edu.tr/Home/OnBasvuru adresinden şifre talep formu ile TC kimlik numarası, 
ad ve soyadı bilgilerini belirterek geçici kullanıcı adı ve şifre edinme başvurusunu çevrimiçi 
olarak gerçekleştirebileceklerdir. 

Başvurunun komisyon ve jüri değerlendirme aşamaları tamamlandıktan sonra AYDEK 
şartlarının sağlandığını/sağlamadığını gösteren AYDEK Sonuç Belgesi ilgili Fakülte 
Sekreterliğinden alınabilir. 

Kadro Başvuru Süresi, Yeri ve Şekli: 
Başvuru süresi, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 
Adaylar başvurularını; 
Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için; “YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

AYDEK VE KADRO DEĞERLENDİRME BAŞVURU FORMU VE HAK SAHİPLİĞİ 
BEYANI” belgesinin imzalanmış ve paraflanmış bir nüshası ile ilgili Fakülte Sekreterliğine, 
başvuru süresi içinde şahsen/posta yoluyla iletmelidir. Belirtilen sistem üzerinden 
tamamlanmayan ve ilgili formu teslim edilmemiş olan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, 
posta ile yapılacak başvurularda, postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra 
Kurumumuza ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca 
birine başvuru yapılabilecektir. 

NOT 1: Yabancı ülkelerden alınan diploma/unvanların Yükseköğretim Kurulu veya 
Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

2: İlgili Kanun ve Yönetmeliklerin son haline www.mevzuat.gov.tr adresinden 
ulaşılabilmektedir. 

Süreçle ilgili yardım ve destek için: aydek@yildiz.edu.tr 

FAKÜLTE BÖLÜM 

ANABİLİM / 

ANASANAT 

DALI 

PROFESÖR DOÇENT 

DR. 

ÖĞR. 

ÜYESİ 

AÇIKLAMA 

Eğitim 

Fakültesi 

Türkçe ve Sosyal 

Bilimler Eğitimi 
Türkçe Eğitimi 

 
1 

 

Doktorasını ve Doçentliğini 

Dilbilim alanından almış 

olup, Sözdizimi konusunda 

çalışmaları olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

Matematik ve 

Fen Bilimleri 

Eğitimi 

Fen Bilgisi 

Eğitimi  
1 

 

Doktorasını ve Doçentliğini 

Kimya Bilim dalından almış 

olup, Anorganik 

Kimya/Analitik Kimya ve 

Fen Bilgisi Eğitimi 

alanlarında çalışmaları 

olmak. 
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Elektrik-
Elektronik 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Bilgisayar 
Bilimleri  

1 
 

Lisans ve lisansüstü 
derecelerini Bilgisayar 
Bilimleri Mühendisliği ya da 
Bilgisayar Mühendisliği bilim 
alanından almış olup, 
Gömülü Sistemler, Yapay 
Öğrenme ve Bilgi Güvenliği 
alanlarında çalışmaları 
olmak. 

Elektrik-
Elektronik 
Fakültesi 

Elektrik 
Mühendisliği 

Elektrik Tesisleri 
 

1 
 

Lisans ve lisansüstü 
derecelerini Elektrik 
Mühendisliği bilim alanından 
almış olup, Yüksek Gerilim, 
Elektrik Enerjisi ve Güç 
Sistemleri alanlarında 
çalışmaları olmak. 

Elektrik-
Elektronik 
Fakültesi 

Elektrik 
Mühendisliği 

Elektrik Tesisleri 
  

1(*) 

Lisans ve lisansüstü 
derecelerini Elektrik 
Mühendisliği bilim alanından 
almış olup, Yenilenebilir 
Enerji Sistemleri ve Elektrik 
Tesisleri alanında 
çalışmaları olmak. 

Elektrik-
Elektronik 
Fakültesi 

Elektronik ve 
Haberleşme 

Müh. 
Elektronik 

 
1(*) 

 

Lisans ve lisansüstü 
derecelerini Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisliği 
bilim alanında almış olup, 
Elektronik Tasarım 
Otomasyonu ve Yapay 
Zeka alanında çalışmaları 
olmak. 

Elektrik-
Elektronik 
Fakültesi 

Kontrol ve 
Otomasyon Müh. 

Kontrol ve 
Otomasyon Müh.   

1(*) 
Kontrol Teorisi alanında 
bilimsel çalışmaları olmak. 

İktisadi ve 
İdari 

Bilimler 
Fak. 

İşletme 
Sayısal 

Yöntemler   
1 

Doktorasını Sayısal 
Yöntemler alanında yapmış 
olup, Çok Kriterli Karar 
Verme ve İstatistiksel Analiz 
ve Uygulamalar alanında 
çalışmaları olmak. 

Kimya-
Metalurji 
Fakültesi 

Biyomühendislik Biyomühendislik 
 

1 
 

Bilimsel çalışmaları ağırlıklı 
olarak Biyomühendislik 
alanında olmak. 

Kimya-
Metalurji 
Fakültesi 

Biyomühendislik Biyomühendislik 
  

1(*) 

Lisansüstü derecelerini 
Biyomühendislik bilim 
alanından almış olup, 
ağırlıklı olarak “Biyomedikal 
Tanı” alanında bilimsel 
çalışmaları olmak. 
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Kimya-

Metalurji 

Fakültesi 

Gıda 

Mühendisliği 
Gıda Bilimleri 

  
1(*) 

Doktorasını Gıda 

Mühendisliği bilim alanından 

almış olup, ağırlıklı olarak 

"Gıda Kimyası" ve "Gıda 

bilimi" alanlarında bilimsel 

çalışmaları olmak. 

Kimya-

Metalurji 

Fakültesi 

Kimya 

Mühendisliği 

Kimyasal 

Teknolojiler  
1 

 

Doçentliğini Kimya 

Mühendisliği alanından 

almış olup, ağırlıklı olarak 

"Malzeme Bilimi ve 

Teknolojileri" ve "Kimyasal 

Reaksiyon" alanlarında 

bilimsel çalışmaları olmak. 

Kimya-

Metalurji 

Fakültesi 

Kimya 

Mühendisliği 

Proses ve 

Reaktör Tasarımı  
1 

 

Doçentliğini Kimya 

Mühendisliği alanında almış 

olup, ağırlıklı olarak 

"Katalizörler ve Katalitik 

Tepkimeler" ve "Kimyasal 

Reaksiyon ve Enerji" 

alanlarında bilimsel 

çalışmaları olmak. 

Kimya-

Metalurji 

Fakültesi 

Met.ve Malzeme 

Mühendisliği 

Malzeme 

Mühendisliği ve 

Bilimi 
 

1 
 

Doçentliğini “Malzeme ve 

Metalurji Mühendisliği” 

alanından almış olup, 

ağırlıklı olarak "Seramik 

Malzemeler ve Refrakter 

Teknolojisi” ile “Cam 

Teknolojisi” alanlarında 

bilimsel çalışmaları olmak. 

Kimya-

Metalurji 

Fakültesi 

Met.ve Malzeme 

Mühendisliği 

Malzeme 

Mühendisliği ve 

Bilimi 
  

1(*) 

Lisans ve lisansüstü 

derecelerini “Metalurji ve 

Malzeme Mühendisliği” bilim 

alanından almış olup, 

ağırlıklı olarak "Triboloji", 

“Kompozit Malzemeler” ve 

“Döküm Teknolojileri” 

alanlarında bilimsel 

çalışmaları olmak. 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Müzik ve Sahne 

Sanatları 

Müzik 

Toplulukları  
1 

 

Doçentliğini Sahne 

Sanatları alanında almış 

olmak. 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Sanat Bileşik Sanatlar 1 
  

Doçentliğini Plastik Sanatlar 

alanında almış olup, Baskı 

Resim alanında çalışmaları 

olmak. 
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Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Sanat Sanat Yönetimi 1 
  

Doçentliğini Batı 
Sanatı/Çağdaş Sanat 
alanında almış olup, Resim 
Sanatı alanında çalışmaları 
olmak. 

Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Sanat 
Fotoğraf ve 

Video  
1 

 

Doçentliğini Plastik Sanatlar 
alanında almış olup, 
Fotoğraf alanında 
çalışmaları olmak. 

Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Müzik ve Sahne 
Sanatları 

Duysal (Ses) 
Sanatları 
Tasarımı 

1 
  

Doçentliğini Müzik bilim 
alanında almış olup, Müzik 
Teknolojileri alanında 
çalışmaları olmak. 

İnşaat 
Fakültesi 

Çevre 
Mühendisliği 

Çevre Bilimleri 
 

1 
 

Lisansüstü derecelerini ve 
doçentliğini çevre 
mühendisliği bilim alanından 
almış olup, Katı ve Tehlikeli 
Atıklar konusunda 
çalışmaları olmak. 

İnşaat 
Fakültesi 

İnşaat 
Mühendisliği 

Yapı Malzemeleri 1 
  

Lisansüstü eğitimlerini 
İnşaat Mühendisliği 
alanında almış olup, Yapı 
Malzemeleri alanında 
çalışmaları olmak. 

Fen-
Edebiyat 
Fakültesi 

Batı Dilleri ve 
Edebiyatları 

Mütercim 
Tercümanlık 
(Fransızca) 

 
1 

 

Doçentliğini Dünya Dilleri ve 
Edebiyatları alanından 
almış olup, ağırlıklı olarak 
İtalyan Dili ve Edebiyatı 
alanında çalışmaları olmak. 

Fen-
Edebiyat 
Fakültesi 

Fizik Genel Fizik 
 

1 
 

Doçentliğini Fizik Bilim 
Alanından almış olup, 
ağırlıklı olarak Malzeme 
Fiziği ve Yoğun Madde 
Fiziği alanında çalışmaları 
olmak. 

Fen-
Edebiyat 
Fakültesi 

Fizik Katıhal Fiziği 
 

1 
 

Katıhal Fiziği alanında 
çalışmaları olmak 

Fen-
Edebiyat 
Fakültesi 

Fizik 
Atom ve Molekül 

Fiziği   
1(**) 

Atom ve Molekül Fiziği 
alanında çalışmaları olmak. 

Fen-
Edebiyat 
Fakültesi 

İstatistik 
Uygulamalı 
İstatistik  

1(*) 
 

Doktora derecesini İstatistik 
alanında almış olup, Biyo-
Enformatik ve Veri 
Madenciliği konularında 
çalışmaları olmak. 

Fen-
Edebiyat 
Fakültesi 

Kimya Fizikokimya 1 
  

Doçentliğini Kimya Bilim 
alanında almış olup, 
Fizikokimya ve Polimer 
alanında çalışmaları olmak. 
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Fen-

Edebiyat 

Fakültesi 

Kimya Organik Kimya 
 

1 
 

Doçentliğini Kimya Bilim 

alanında almış olup, 

Organik Kimya alanında 

çalışmaları olmak 

Fen-

Edebiyat 

Fakültesi 

Moleküler 

Biyoloji ve 

Genetik 

Genel Biyoloji 1 
  

Doçentliğini Biyoloji Bilim 

alanında almış olup, Hücre 

Biyolojisi ve Biyokimya 

konularında çalışmaları 

olmak. 

Fen-

Edebiyat 

Fakültesi 

Matematik Topoloji 1 
  

Doçentliğini Matematik bilim 

alanından almış olup, 

ağırlıklı olarak Matematiksel 

Analiz ve Topoloji 

alanlarında çalışmaları 

olmak. 

Fen-

Edebiyat 

Fakültesi 

Sosyoloji Sosyoloji 1 
  

Doktora ve doçentlikleri 

Sosyoloji veya Tarih bilim 

alanlarında olmak. 

Makine 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 

Makine 

Malzemesi ve 

İmalat Teknolojisi 
  

1 

Üretim Teknolojileri ve 

Döküm Tekniği konularında 

çalışmış olmak. 

Makine 

Fakültesi 

Mekatronik 

Mühendisliği 
Mekatronik 

  
1(*) 

Doktora derecesini 

Biyomedikal Cihaz 

Teknolojisi üzerine almış 

olup, Mekatronik Sistem 

Tasarımı alanında bilimsel 

çalışmaları olmak. 

Mimarlık 

Fakültesi 

Şehir ve Bölge 

Planlama 
Bölge Planlama 

  
1 

Doktora derecesini Şehir 

Planlama bilim alanından 

almış olup, Bölge Planlama 

ve Şehir Ekonomisi 

konularında çalışmaları 

olmak. 

Uygulamalı 

Bilimler 

Fakültesi 

Havacılık Elektrik 

ve Elektroniği 

Havacılık Elektrik 

ve Elektroniği  
1(*) 

 

Doçentliğini Elektrik-

Elektronik Mühendisliği bilim 

alanından almış olup, 

Yapay Zeka, 

Elektromanyetik, Mikrodalga 

ve Anten Teknolojileri 

konularında çalışmaları 

olmak. 

(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yüksek Öğretim 
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak. 

(**): 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesi 
uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecektir. 

    10017/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Rukiye Yetiş Aydınlanma Vakfı 

VAKFEDENLER: Nuran YETİŞ, Nurcan DOĞAN, Mustafa ENÖN, Ramazan DOĞAN, 

Tamer BAŞER 

VAKFIN İKAMETGÂHI: ANKARA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara Batı 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07/10/2021 tarihinde tashih edilen, 

06/07/2021 tarihli ve E: 2020/67 K: 2021/254 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık hakkına haiz olan maddi imkânları 

sınırlı Lise, Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine eğitim öğretim bursu 

vermek ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Ankara İli Yenimahalle İlçesi Susuz Mahallesi 104 ada 27 ve 

35 parsel, 206 ada 17-20-30-33-36-40 ve 45 parsel sayılı taşınmazlardaki SS. Balkı Evler Konut 

Yapı Kooperatifi adına kayıtlı hisselerden Kooperatif üyesi davacı Nuran Yetiş adına intikal 

edecek hisseler 

YÖNETİM KURULU: Nuran YETİŞ, Nurcan DOĞAN, Mustafa ENÖN, Ramazan 

DOĞAN, Tamer BAŞER 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi 

bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mehmetçik 

Vakfı’na devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

    9998/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Takva Yurdu İslami Çalışmalar ve Araştırmalar Vakfı 

VAKFEDENLER: Mohamed Cuma ALKAHIL. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.06.2021 tarihinde kesinleşen, 25.06.2021 

tarihli ve E: 2020/363, K: 2021/327 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Türkiye’de ve Uluslararası alanda İslam Aleminin önemli 

şahsiyetlerinden Ebu Hanife Numan bin Sabit (İmam-ı Azam) başta olmak üzere, tarihi ve dini 

şahsiyetlerin tanıtılması, eserlerinin yayınlanması ve yaygınlaştırılması ve vakıf senedinde yazılı 

diğer amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000,00 TL. (Seksenbin Türk Lirası) 

YÖNETİM KURULU: İmadeddin ŞAMLIOĞLU (Asil), Mohamed Cuma ALKAHIL 

(Asil), Muhammed ŞAMLIOĞLU (Asil), Salim MUSA (Yedek), Hasan ASMAR (Yedek). 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Borçların tasfiyesinden arta kalan malvarlığı İLİM, HİDAYET ve BEREKET VAKFI’na 

devredilir. 

Şayet İLİM, HİDAYET ve BEREKET VAKFI, tasfiye ve fesih döneminde faaliyette 

değil ise, mütevelli heyetinin uygun göreceği bir vakfa ya da hayır kuruluşuna devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

    9980/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Karayolları Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği
–– Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 17/3/2021 Tarihli ve 2017/29735 Başvuru Numaralı
Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2021 Tarihli ve 2015/15266 Başvuru Numaralı
Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


