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       YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7382 Kabul Tarihi: 9/3/2022

MADDE 1- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Ka-
nununun ek 171 inci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “İstanbul Ayvansaray
Üniversitesi” ibareleri “İstanbul Topkapı Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 205- Mevzuatta İstanbul Ayvansaray Üniversitesine yapılan atıflar İs-

tanbul Topkapı Üniversitesine yapılmış sayılır.”
MADDE 3- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Mudanya Üniversitesi
EK MADDE 206- Bursa’da Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Ka-

nunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel ki-
şiliğine sahip Mudanya Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinden,
b) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden,
c) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
ç) Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden,
d) Meslek Yüksekokulundan,
oluşur.”
MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

10/3/2022

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

11 Mart 2022
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YÖNETMELİKLER

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 26/11/2019 tarihli ve 30960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine

ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d)

bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Başkan yardımcısı: Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkan Yardımcısını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yeterli

sayıda başkan yardımcısı” ibaresi “Başkan Yardımcıları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Görevlerin yürütülmesinde Başkana yardımcı olmak üzere, başkan yardımcısı ata-

nabilir.”

“(4) Başkan yardımcıları, Hazine ve Maliye Müfettişi yetkilerini haizdir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) Başkanlık, giriş sınavının yazılı bölümünün tamamının veya bir kısmının ÖSYM,

yükseköğretim kurumları ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmasına karar ve-

rebilir. Başkanlık, giriş sınavı duyurusunda belirtmek şartıyla, giriş sınavının yazılı bölümünü;

bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen farklı fakülteler

ve bölümler için ayrı ayrı veya birlikte yapabileceği gibi tamamen veya belirlenecek konu

grupları itibarıyla, imzalanacak bir protokolle başka kamu kurum veya kuruluşlarına da yaptı-

rabilir.

(8) Yazılı sınavın imzalanacak bir protokolle yedinci fıkrada belirtilen kamu kurum

veya kuruluşlarına yaptırılması halinde sınavın usulü, sınav konuları, sınav tarihi ve yeri ile

sınava ilişkin diğer hususlar protokolde yer alır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Giriş sınavına, Başkanlıkça sınav duyurusunda belirtilen fakülteler ve bölümlerden

mezun olan ve istenen puan türünden yeterli puanı alan adaylar başvurabilir. Atama yapılacak

kadro sayısı farklı fakülteler ve bölümlerden mezun olanlar için ayrı ayrı belirlenebilir. Bu hu-

susa, sınav duyurusunda yer verilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on” iba-

resi “yirmi” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Sınav ilanında atama yapılacak kadro sayısının fakülte ve/veya bölümler itibarıyla ayrı ayrı

belirlenmesi durumunda giriş sınavına çağrılacak aday sayısı da ayrı ayrı hesaplanır.”
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MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Giriş

sınavı soruları” ibaresinden sonra gelmek üzere “en az dört yıllık lisans eğitimi veren iktisat,

siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idarî bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili

makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden mezun olanlar için” ibaresi ve aynı maddeye

aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Giriş sınavı soruları en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakülteleri, mü-

hendislik fakültelerinin lisans bölümleri, matematik, istatistik, fen ve teknoloji bölümleri ya

da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden mezun olanlar

için fakülteler ve/veya bölümlerin müfredatı dikkate alınarak Başkanlıkça belirlenen alan bilgisi

konularından hazırlanır.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda yer alan konu gruplarının ve Başkanlıkça belirlenen alan

bilgisi konularının yazılı sınav notunun hesaplanmasında dikkate alınacak oransal ağırlıkları

sınav duyurusunda belirtilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sınav duyurusunda ilan

edilen kadro sayısına kadar aday asıl, bu sayının en fazla yarısı kadar aday da yedek aday olarak

belirlenir. Sayının kesirli çıkması durumunda sayı yukarı doğru tamamlanır. Adayların giriş sı-

navı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla, yazılı sınav puanı ve KPSS puanı yüksek olana

öncelik tanınır. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak veya yedek aday listesine gir-

miş olmak müktesep hak teşkil etmez.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı, 37 nci ve 38 nci maddelerinde yer alan “60”

ibareleri “65” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Girdikleri ilk yeterlik yazılı sınavı sonucunda;

a) Başarılı sayılmak için gerekli 65 not ortalamasına sahip oldukları halde 35 inci maddede

yer alan konu gruplarından 50’den düşük not alanlar, başarısız oldukları konu gruplarından,

b) Başarılı sayılmak için gerekli 65 not ortalamasına sahip olmayanlar, 50’den düşük

not aldıkları konu grupları ile ortalama yükseltmek için seçecekleri konu gruplarından,

sınava girerler.

(4) İkinci sınav hakkını kullanan Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılarının yazılı sınav

not ortalaması, her bir konu grubu itibarıyla aldığı en yüksek notlara göre hesaplanır.

(5) Üçüncü fıkranın (b) bendi kapsamında sınava giren Hazine ve Maliye Müfettiş Yar-

dımcılarından yeterlik sınavının yapılacağı tarihten en az 15 gün önce sınava girecekleri konu

gruplarına ilişkin yazılı olarak tercihleri alınır. Herhangi bir tercihte bulunmayanların ise konu

gruplarının tamamından sınava girecekleri kabul edilir.

(6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir.”

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

MAHALLİ İDARELER DİSİPLİN

AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluş-

ları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde görev yapan Devlet memurlarının di-

siplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile

bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yü-

rürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak ha-

zırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin

amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet

Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ile Çevre, Şehircilik ve İk-

lim Değişikliği Bakanı müştereken yürütür.
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Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ

HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve

yurt dışı teşkilatı personeli ile talepleri hâlinde özel öğretim kurumları eğitim personelinin mes-
leki gelişim ihtiyacının karşılanmasına yönelik eğitimlerin planlanması, uygulanması, yönetimi,
izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı

teşkilâtında görev yapan personel ile özel öğretim kurumları eğitim personelini kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3/2/2022 tarihli ve 7354
sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhur-
başkanlığı Kararnamesinin 312 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Birim: Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı hizmet birimlerini,
ç) Diğer mesleki gelişim faaliyeti: Sempozyum, konferans, çalıştay, panel, forum ve

benzeri etkinlikleri içeren eğitim faaliyetlerini,
d) Genel Müdürlük: Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,
e) Hizmet içi eğitim faaliyeti: Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı teş-

kilatı personeli ile özel öğretim kurumlarında görevli eğitim personeline yönelik merkezî ve
mahallî olarak yüz yüze veya uzaktan eğitim yoluyla düzenlenen mesleki gelişim faaliyetlerini,

f) Hizmet içi eğitim merkezi: Hizmet içi eğitim faaliyetinin düzenlendiği yeri,
g) Hizmet içi eğitim merkezi müdürü: Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitim merkezi

müdürü olarak görevlendirilenleri,
ğ) İlgili genel müdürlük: Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı teşkila-

tında görev yapan öğretmenler ile müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları bakı-
mından Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü; diğer personel bakımından
Personel Genel Müdürlüğünü,

h) Katılımcı: Başarı değerlendirmesi yapma zorunluluğu bulunmayan hizmet içi eğitim
faaliyetine katılanları,

ı) Katılım Belgesi: Kurs ve seminer faaliyeti dışındaki her türlü hizmet içi eğitim faa-
liyetine katılanlara verilen belgeyi,

i) Kurs: Belirli bir konuda bilgi ve beceriye yönelik kazanımlar elde edilerek personelin
yeterlik alanlarını geliştirmeyi hedefleyen ve katılanların başarılarının sınavla değerlendirildiği
hizmet içi eğitim faaliyetini,

j) Kurs Belgesi: Kursu başarıyla tamamlayanlara verilen belgeyi,
k) Kursiyer: Başarı değerlendirmesi yapma zorunluluğu bulunan hizmet içi eğitim faa-

liyetine katılanları,
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l) Mahallî hizmet içi eğitim faaliyeti: Valiliklerce düzenlenen hizmet içi eğitim faali-
yetlerini,

m) MEBBİS: Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerini,
n) Merkezî hizmet içi eğitim faaliyeti: İlgili genel müdürlük tarafından düzenlenen hiz-

met içi eğitim faaliyetlerini,
o) ÖBA: Öğretmen Bilişim Ağını,
ö) Personel: Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı personelini,
p) Seminer: Belirli bir konuda bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunarak personelin ye-

terlik alanlarını geliştirmeyi hedefleyen ve sonunda başarı değerlendirme zorunluluğu bulun-
mayan hizmet içi eğitim faaliyetini,

r) Seminer Belgesi: Seminere katılanlara verilen belgeyi,
s) Uzaktan eğitim: Uzaktan eğitim yöntem ve teknikleriyle düzenlenen hizmet içi eğitim

faaliyetini,
ş) Yıllık mahallî hizmet içi eğitim planı: İl millî eğitim müdürlüklerince bir yıl içerisinde

düzenlenecek hizmet içi eğitim faaliyetlerini,
t) Yıllık merkezî hizmet içi eğitim planı: İlgili genel müdürlükçe bir yıl içerisinde dü-

zenlenecek hizmet içi eğitim faaliyetlerini,
u) Yönetici: Eğitim kurumlarında görev yapan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür

yardımcılarını,
ifade eder.
İlkeler
MADDE 5- (1) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesinde;
a) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sürekli olması,
b) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin planlanmasında personelin mesleki gelişim ihtiyaç-

larının dikkate alınması,
c) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin, eğitime katılacak personelin görevleriyle uyumlu

olması,
ç) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yetişkin eğitiminin gerektirdiği özellikler doğrultu-

sunda planlanması ve uygulanması,
d) Her amirin, maiyetinde çalışan personelin hizmet içi eğitim faaliyetleri yoluyla ye-

tiştirilmesinden sorumlu olması,
e) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinden yararlanmada personele fırsat eşitliği sağlanması,
f) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yapılacağı yerlerin eğitim şartlarına uygun olması,

eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve donatılması,
g) Hizmet içi eğitim programlarının sürekli olarak değerlendirilmesi ve geliştirilmesi,
ğ) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli hâllerde ve uzmanlık alanlarıyla sınırlı olmak

üzere özel kuruluşlarla hizmet içi eğitim kapsamında iş birliği yapılması,
h) Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılan personelin mesleki gelişimlerinin izlenmesi,
ilkeleri esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurul ve Komisyon

Eğitim Kurulu
MADDE 6- (1) Eğitim Kurulu; Bakan tarafından görevlendirilen bakan yardımcısının

başkanlığında Din Öğretimi Genel Müdürü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü, Mesleki ve
Teknik Eğitim Genel Müdürü, Ortaöğretim Genel Müdürü, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme
Genel Müdürü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü
ve Temel Eğitim Genel Müdüründen oluşur. Kurul Başkanı gündeme bağlı olarak ilgili diğer
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birimlerin temsilcilerini de davet edebilir. Kurul her yıl eylül ayında bir defa olağan, gerekti-
ğinde başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Eğitim Kuru-
lunun kararı Bakan onayı ile kesinleşir.

(2) Eğitim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin genel politika ve stratejileri belirlemek.
b) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin etkililiğini ve verimliliğini değerlendirmek.
c) Adaylık eğitimi, sertifika programı ve benzeri özel nitelikli faaliyetler ile öğretmen

ihtiyacının karşılanamadığı durumlarda, pedagojik formasyonu olmadan ataması yapılanlara
düzenlenecek pedagojik formasyon/öğretmenlik meslek bilgisi eğitimine ilişkin eğitim prog-
ramlarını belirlemek.

ç) İlgili mevzuatı kapsamında yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecek personelin
sayısını belirlemek.

(3) Eğitim Kurulunun sekretaryası Genel Müdürlükçe yürütülür.
Sınav ve değerlendirme komisyonu
MADDE 7- (1) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde yapılacak sınavlarda, özel mevzua-

tında yer alan hükümler saklı kalmak üzere, eğitim yöneticisinin başkanlığında hizmet içi eğitim
merkezi müdürü, varsa eğitim yöneticisi yardımcıları ile eğitim görevlilerinden sınav ve de-
ğerlendirme komisyonu oluşturulur.

(2) Sınav ve değerlendirme komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Sınav sorularının hazırlanmasını sağlamak.
b) Sınavların yapılması, değerlendirilmesi ve sınav sonuçlarının duyurulmasını sağla-

mak.
c) Sınava ilişkin itirazları değerlendirerek sonuçlandırmak.
ç) Sınava ilişkin diğer iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet İçi Eğitim Planı, Programı ve Hizmet İçi Eğitim Faaliyetinin Uygulanması

Hizmet içi eğitim planı
MADDE 8- (1) Yıllık merkezî hizmet içi eğitim planı ilgili genel müdürlükçe, yıllık

mahallî hizmet içi eğitim planı ise il millî eğitim müdürlüklerince ilgili yılın Merkezî Yönetim
Bütçe Kanununda tahsis edilen ödeneklere uygun olarak hazırlanır. Bu şekilde hazırlanan hiz-
met içi eğitim planı merkezde Bakan onayı, illerde valilik onayı ile yürürlüğe girer. Hizmet içi
eğitim planı, gerek görülmesi hâlinde aynı usulle değiştirilebilir.

(2) Hizmet içi eğitim planları hazırlanırken;
a) 25/7/1983 tarihli ve 83/6854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı,
b) Millî Eğitim Şûrası kararları, Eğitim Kurulu kararları, kalkınma planları, Bakanlığa

ait strateji ve politika belgeleri ile eylem planları,
c) Personelin eğitim ihtiyaç ve talepleri, birimlerin görüş ve teklifleri, teftiş ve yönetici

raporları, araştırma raporları, daha önce yapılmış hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin değer-
lendirme raporları ile personel değerlendirme sonuçlarının kaydedildiği veri tabanında yer alan
bilgiler,

ç) İlgili diğer üst politika belgeleri,
dikkate alınır.
Hizmet içi eğitim programı
MADDE 9- (1) Hizmet içi eğitim programında; hizmet içi eğitim faaliyetinin adı, ama-

cı, süresi, hedef kitlesi, uygulamaya yönelik açıklama, içerik, öğretim yöntem, teknik ve stra-
tejileri, ölçme ve değerlendirme ile gerekli diğer hususlara yer verilir.
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(2) Kurs şeklinde düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetleri ile uzaktan eğitim yoluyla
düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerinin eğitim programları Genel Müdürlükçe hazırlanır.

Hizmet içi eğitim faaliyetinin süresi
MADDE 10- (1) Yüz yüze eğitim yoluyla düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetinin

günlük süresi; merkezî hizmet içi eğitim faaliyetlerinde dört, mahallî hizmet içi eğitim faali-
yetlerinde iki ders saatinden az, sekiz ders saatinden fazla olamaz.

(2) Beş gün olarak planlanan ve yüz yüze eğitim yoluyla düzenlenen merkezî hizmet
içi eğitim faaliyetlerinin süresi 25 ders saatinden az, 40 ders saatinden fazla olamaz.

(3) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde; bir ders saati süresi 50 dakika, blok ders saati sü-
resi ise 90 dakikadır.

(4) Mesleki Gelişim Toplulukları ve Öğretmen Hareketlilik Programları ile uzaktan eği-
tim yoluyla düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerinin süresi, eğitimin niteliğine göre hizmet
içi eğitim programında gösterilir.

Hizmet içi eğitim faaliyetinin yeri
MADDE 11- (1) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin hizmet içi eğitim enstitülerinde dü-

zenlenmesi esastır. Hizmet içi eğitim faaliyetleri, hizmet içi eğitim enstitülerinde düzenlene-
memesi hâlinde, sırasıyla Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda, kamu kurum ve kuruluşlarında
olmak üzere uygun görülen diğer yerlerde de düzenlenebilir.

Hizmet içi eğitim faaliyetleri
MADDE 12- (1) Hizmet içi eğitim faaliyetleri kurs veya seminer olarak düzenlenir.

Kurs ve seminerler yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemleri ya da her iki yöntem birlikte kul-
lanılarak gerçekleştirilebilir.

(2) Hizmet içi eğitim faaliyetleri Okul Temelli Mesleki Gelişim, Mesleki Gelişim Top-
lulukları veya Öğretmen Hareketlilik Programı kapsamında da düzenlenebilir.

(3) Okul Temelli Mesleki Gelişim, okul tarafından belirlenen ve o okula özgü olan eği-
tim ihtiyacının karşılanması amacıyla mahallî hizmet içi eğitim planı kapsamında düzenlenen
hizmet içi eğitim faaliyetleridir. Bu tür hizmet içi eğitim faaliyetleri talepte bulunan okulda
veya uygun görülen başka bir hizmet içi eğitim merkezinde düzenlenebilir. Okul Temelli Mes-
leki Gelişim faaliyetleri aynı eğitim ihtiyacını talep eden birkaç okul personelinin birlikte ka-
tılımıyla da düzenlenebilir.

(4) Mesleki Gelişim Toplulukları; okuldaki eğitim öğretim uygulamalarını geliştirmek,
katılımcıların mesleki bilgi ve becerilerini artırmak, birbirlerinden ve uygulamadan öğrenerek
mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla düzenlenir. Mesleki Gelişim Topluluklarının topluluk
içi iletişimi ve yapılan çalışmaların paylaşımı ÖBA üzerinden gerçekleştirilir.

(5) Öğretmen Hareketlilik Programı; başarısı, iyi uygulamaları, farklı projeleri veya
farklı öğrenme ortamları ile ön plana çıkan okulların bilgi ve tecrübelerinin paylaşılması ile
diğer okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin bu okulları ziyaretini sağlamak amacıyla
düzenlenir.

(6) Öğretmen Hareketlilik Programları kapsamında hareketlilik programına dâhil olacak
okullar ve bu programa katılacak öğretmen ve yöneticilerin seçim kriterleri ile dördüncü fıkra
kapsamında düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar Bakan onayıyla
belirlenir.

Eğitici eğitimleri
MADDE 13- (1) Belli bir politikanın, projenin, programın gerektirdiği uzmanlığı ka-

zandırmak amacıyla hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitim görevlisi olarak görevlendirilmek
üzere eğitici yetiştirilebilir. Eğitici eğitimleri, merkezî hizmet içi eğitim faaliyeti kapsamında
kurs şeklinde gerçekleştirilir.
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Yurt dışında eğitim
MADDE 14- (1) Personelin bilgi ve ihtisaslarını artırmak amacıyla Bakanlık bütçesi

veya diğer kaynaklardan yararlanılarak yurt dışında eğitim yapılabilir. Dış ülkelere eğitime
gönderilecek personel hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

İlgili genel müdürlüklerin görev ve sorumlulukları
MADDE 15- (1) Bakanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında görev yapan öğret-

menler ve yöneticiler ile istemeleri hâlinde özel öğretim kurumlarında görev yapan eğitim per-
sonelinin hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinden Genel Müdürlük, yöneticiler ile
öğretmen dışındaki personelin hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinden Personel Genel
Müdürlüğü sorumludur.

(2) İlgili genel müdürlüklerin görevleri şunlardır:
a) Yıllık merkezî hizmet içi eğitim planını, ilgili yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda

tahsis edilen ödenekleri dikkate alarak hazırlamak ve Bakan onayına sunmak.
b) Onaylanan yıllık merkezî hizmet içi eğitim planına ait iş ve işlemleri yürütmek.
c) Birimlerin mahallî olarak düzenlenmesini istediği hizmet içi eğitim faaliyetlerinden

uygun bulunanlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
ç) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yerini, tarihini, eğitimlerde görev alacak personeli

ve eğitime katılacak olanları, ilgili birimlerden gelen teklifleri de değerlendirerek belirlemek
ve Bakan onayına sunmak.

d) Yıllık merkezî hizmet içi eğitim planına ilişkin ek faaliyet ile değişiklik taleplerini
değerlendirmek ve uygun görülenleri Bakan onayına sunmak.

e) Hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşları, üniversi-
teler ile gerekli hâllerde ve uzmanlık alanlarıyla sınırlı olmak üzere özel kuruluşlarla iş birliği
yapmak.

f) Hizmet içi eğitim faaliyetleri için gerekli olan ortamı ve donanımı sağlamak.
g) Hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili programların hazırlanmasını ve güncellenme-

sini sağlamak.
ğ) Hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili bilgi ve belgeleri MEBBİS’te ilgili modüle iş-

lemek ve arşivlemek.
h) Bakanlık ile ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak protokoller ve

projeler kapsamında gerçekleştirilecek hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili onay işlemlerini
yürütmek.

ı) Merkezî ve mahallî hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili izleme ve değerlendirme
çalışmaları yapmak.

İl millî eğitim müdürlüklerinin görevleri
MADDE 16- (1) İl millî eğitim müdürlüklerinin hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili

görevleri şunlardır:
a) Yıllık mahallî hizmet içi eğitim planını, ilgili yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda

tahsis edilen ödenekleri dikkate alarak hazırlamak ve valilik onayına sunmak.
b) Onaylanan yıllık mahallî hizmet içi eğitim planına ait iş ve işlemleri yürütmek.
c) Yıllık mahallî hizmet içi eğitim planına ilişkin ek faaliyet, değişiklik ve düzeltme

taleplerini değerlendirmek ve uygun görülenleri valilik onayına sunmak.
ç) Mahallî olarak düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin olarak kamu kurum

ve kuruluşları, üniversiteler ile gerekli hâllerde ve uzmanlık alanlarıyla sınırlı olmak üzere özel
kuruluşlarla iş birliği yapmak.
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d) Mahallî olarak düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerini izlemek ve değerlendir-
mek.

e) Mahallî hizmet içi eğitim faaliyetleriyle ilgili değerlendirme raporları hazırlamak ve
talep edilmesi hâlinde ilgili genel müdürlüğe göndermek.

f) Mahallî hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili bilgi ve belgeleri süresi içinde MEBBİS’te
ilgili modüle işlemek ve arşivlemek.

g) Merkezî hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilinden başvuran personelin başvurularını,
Bakanlıkça belirlenen kriterleri dikkate alarak değerlendirmek ve onay işlemlerini yürütmek.

Eğitim yöneticisi ve eğitim yönetici yardımcısı
MADDE 17- (1) Eğitim yöneticisi ve eğitim yönetici yardımcısı, görevlendirileceği

hizmet içi eğitim faaliyetinin niteliği, kursiyer veya katılımcıların statüleri dikkate alınarak yö-
netim, koordinasyon, iletişim ve temsil yeteneğine sahip kişiler arasından belirlenir.

(2) Eğitim yöneticisi hizmet içi eğitim faaliyetini, faaliyete ilişkin onay doğrultusunda
yürütmekten sorumludur. Eğitim yöneticisinin, görevlendirilen diğer personel ve eğitim gö-
revlileri ile iş birliği içerisinde yürüteceği görevler şunlardır:

a) Hizmet içi eğitim faaliyetine katılanların derse katılım durumlarını takip etmek.
b) Hizmet içi eğitim faaliyetine katılanların sınav notları ve katılım durumlarını MEBBİS’te

ilgili modüle işlemek.
c) Eğitim görevlilerinin katılım durumlarını kontrol edip bunlarla ilgili ek ders çizel-

gesini tanzim etmek.
ç) Eğitim görevlilerinin herhangi bir sebeple ders görevlerini yerine getirememeleri du-

rumunda, eğitim görevlisi ve ders dağılım çizelgesi değişiklik onaylarının alınmasını sağla-
mak.

d) Hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili form, rapor ve benzeri diğer belgeleri düzen-
lemek.

e) Hizmet içi eğitim faaliyetine katılanlardan disipline aykırı davranışları tespit edilen-
lerle ilgili gerekli işlemleri yürütmek.

f) Hizmet içi eğitim faaliyetiyle ilgili evrak ve ders dokümanlarını, eğitimin son gü-
nünden itibaren en geç on iş günü içinde merkezî hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ilgili genel
müdürlüğe, mahallî hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ise il millî eğitim müdürlüğüne teslim et-
mek.

(3) Eğitim yönetici yardımcısı, hizmet içi eğitim faaliyetiyle ilgili her türlü işlerde eği-
tim yöneticisine yardımcı olmak ve eğitim yöneticisinin hizmet içi eğitim faaliyetiyle ilgili ve-
receği görevleri yapmakla yükümlüdür.

Eğitim görevlileri
MADDE 18- (1) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevlendirilecek eğitim görevlisi;

Bakanlık personeli, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve
özel sektör çalışanları ile sanat ve mesleğinde temayüz etmiş kişilerden eğitim programının içeriğine
uygun uzmanlığa sahip olanlar arasından seçilir.

(2) Eğitim görevlilerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Hizmet içi eğitim faaliyeti kapsamında kendisine verilen görevi eğitim programının

içeriğine uygun olarak yerine getirmek.
b) Hizmet içi eğitim faaliyeti süresince kullanacağı ders notlarıyla ilgili yazılı veya

elektronik doküman hazırlamak ve program başlamadan önce bu dokümanın bir örneğini eğitim
yöneticisi ve talepte bulunan kursiyer ya da katılımcılarla paylaşmak.

c) Hizmet içi eğitim faaliyetine ilişkin konuları işlerken, uygun eğitim yöntem ve tek-
niklerini etkili biçimde kullanmak.
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ç) Sınav yapılacak hizmet içi eğitim faaliyetleri için soru hazırlamak, hazırladığı soruları
ve bu sorulara yönelik cevap anahtarını eğitim yöneticisine teslim etmek.

d) Kursiyer ya da katılımcıların devam durumlarını takip etmek.
e) Hizmet içi eğitim faaliyeti ile ilgili evrakı doldurmak.
f) Hizmet içi eğitim faaliyeti süresince eğitim yöneticisi ile iş birliği yapmak.
g) Geçerli bir mazerete dayalı olarak görevine devam etme imkânı olmaması hâlinde

durumunu derhâl eğitim yöneticisine bildirmek.
Kursiyer ve katılımcılar
MADDE 19- (1) Kursiyer ve katılımcıların sorumlulukları şunlardır:
a) Hizmet içi eğitim faaliyetinin başlayacağı gün ve saatte faaliyete katılacak şekilde

eğitimin gerçekleştirileceği yerde hazır bulunmak.
b) Hizmet içi eğitim programına uygun şekilde derslere katılmak.
c) Hizmet içi eğitim faaliyetini engelleyecek tutum ve davranışlardan kaçınmak.
ç) Hizmet içi eğitim faaliyeti ile ilgili yapılması gereken etkinlikleri zamanında yap-

mak.
d) Hizmet içi eğitim faaliyetinin gerçekleştirileceği kurumlar tarafından belirlenen ku-

rallara uymak.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Hizmet İçi Eğitim Faaliyetine Katılma, Sınavlar, Değerlendirme ve Belgelendirme
Hizmet içi eğitim faaliyetine katılma
MADDE 20- (1) Hizmet içi eğitim faaliyetine katılacaklar, personelin eğitim ihtiyacı

ve talebi, programın özellikleri ve eğitimin amacı dikkate alınarak oluşturulacak başvuru kri-
terleri doğrultusunda merkezde ilgili genel müdürlükçe, mahallînde ise il millî eğitim müdür-
lüklerince belirlenir.

(2) Başvurusu onaylanan personelin hizmet içi eğitim faaliyetine katılması zorunludur.
(3) Hizmet içi eğitim faaliyetine, birim ya da il millî eğitim müdürlüklerinin teklifleri

ve denetim raporları doğrultusunda ilgili genel müdürlükçe veya il millî eğitim müdürlüklerince
resen personel alınabilir.

(4) Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumları, özel öğrenci yurtları ve benzer statüdeki
kurumlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, kurumlarının teklif etmesi
ve giderlerinin kendileri veya kurumlarınca karşılanması kaydıyla Bakanlıkça düzenlenen hiz-
met içi eğitim faaliyetlerine alınabilir.

(5) Onay listesinde yer almayan personel hizmet içi eğitim faaliyetine katılamaz.
(6) Yargı kararları, özel mevzuat hükümleri veya özel durumlar hariç olmak üzere, se-

miner ve kursların düzenlenebilmesi için en az 10 kursiyer/katılımcı şartı aranır.
Devam durumu
MADDE 21- (1) Geçerli mazereti olanlar hariç kursiyer ve katılımcıların hizmet içi

eğitim faaliyetlerinin tamamına devamı zorunludur. Geçerli mazerete dayalı devamsızlık top-
lam ders saati sayısının beşte birinden fazla olamaz.

(2) Hizmet içi eğitim faaliyetlerine mazeretsiz olarak katılmayanlar ile geçerli mazerete
dayalı olsa dahi toplam ders saatinin beşte birinden fazla devamsızlık yapanların hizmet içi
eğitim faaliyeti ile ilişiği kesilir.

(3) Eğitim yöneticisi, acil bir durumu ya da hastalığı mazeret olarak kabul edebilir.
(4) Hizmet içi eğitim faaliyetine, mazeretleri sebebiyle katılamayacak durumda olan-

ların dilekçeleri, ilgili makamca değerlendirilmek ve mevzuatına göre işlem yapılmak üzere,
mazeretin ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç iki iş günü içinde belgeleriyle birlikte merkezî
hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ilgili genel müdürlüğe, mahallî hizmet içi eğitim faaliyetlerinde
ilgili il millî eğitim müdürlüğüne gönderilir.
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(5) Hizmet içi eğitim süresince yıllık izin kullanılmaz.
(6) Devamsızlık nedeniyle hizmet içi eğitim faaliyetiyle ilişikleri kesilenlerin durumları

kurumlarına bildirilir ve geçerli mazereti olmaksızın hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılma-
yanlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Sınavlar
MADDE 22- (1) İlgili mevzuatında belirtilen hususlar saklı kalmak üzere, hizmet içi

eğitim faaliyetine ilişkin sınavların yapılması ve değerlendirilmesi konusunda uyulması gereken
hususlar şunlardır:

a) Sınavlar, eğitim programının konu ve amaçlarına uygun olarak yazılı, sözlü veya uy-
gulamalı yöntemlerden biriyle yapılabileceği gibi birden fazla yöntemle de yapılabilir. Sınavlar,
elektronik ortamda da yapılabilir.

b) Sınavların birden fazla yöntemle yapılması hâlinde başarı puanı; yazılı, sözlü veya
uygulamalı sınavlardan alınan notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır ve değerlen-
dirme formlarına işlenir.

Sınav sonuçlarının duyurulması
MADDE 23- (1) İlgili mevzuatında belirtilen hususlar saklı kalmak üzere, sınav so-

nuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde duyurulur.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 24- (1) İlgili mevzuatında belirtilen hususlar saklı kalmak üzere, sınav so-

nuçları için sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde faaliyeti düzen-
leyen ilgili genel müdürlüğe/il millî eğitim müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu iti-
razlar sınav ve değerlendirme komisyonunca en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağ-
lanır ve sonuç itiraz sahiplerine bildirilir.

Değerlendirme
MADDE 25- (1) Sınavlarda değerlendirme yüz tam puan üzerinden yapılır. Özel mev-

zuatında yer alan hükümler saklı kalmak üzere, hizmet içi eğitim faaliyetlerinde 50 ve üzerinde
puan alanlar başarılı sayılır. Sınav puanı 85-100 olanlar (A), 70-84 olanlar (B), 50-69 olanlar
(C) düzeyde başarılı olarak kabul edilir ve bu durum Kurs Belgesinde gösterilir. Sınav puanının
küsuratlı olması hâlinde, yarım ve üzerinde olan kesirler yukarıya tamamlanır. Hizmet içi eğitim
faaliyeti sonunda sınavlardan herhangi birine mazeretsiz olarak katılmayanlar ile sınavlarda
kopya çektikleri tespit edilenler başarısız sayılır.

Sınav evrakı
MADDE 26- (1) Hizmet içi eğitim faaliyetine ait evrak merkezde ilgili genel müdür-

lükçe, mahallînde il millî eğitim müdürlüklerince arşivlenir ve MEBBİS’te ilgili modüle işlenir.
Söz konusu evrakın bir örneği, hizmet içi eğitim faaliyetinin düzenlendiği hizmet içi eğitim
merkezlerinde arşivlenir. Arşivleme işlemleri elektronik ortamda da yapılabilir.

(2) Sınav soru ve cevap kâğıtları, yargıya konu olanlar bakımından dava sonuçlanıncaya
kadar diğerleri ise bir yıl süreyle olmak üzere; mahallî olanlar il millî eğitim müdürlüklerince,
merkezi olanlar hizmet içi eğitim faaliyetinin düzenlendiği hizmet içi eğitim enstitülerince,
eğitim faaliyetinin hizmet içi eğitim enstitüleri dışında düzenlenmesi hâlinde ise ilgili genel
müdürlükçe saklanır.

Belge verilmesi
MADDE 27- (1) Mesleki Gelişim Toplulukları, Öğretmen Hareketlilik Programları ile

diğer mesleki gelişim faaliyetlerine katılanlara EK-1’de yer alan Katılım Belgesi verilir. Kursta
başarılı olanlara EK-2’de yer alan Kurs Belgesi, seminerlere katılanlara EK-3’te yer alan Se-
miner Belgesi verilir.
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(2) Bakanlıkça, farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak düzenlenecek hizmet

içi eğitim faaliyetlerinin sonunda verilecek belgeler, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte dü-

zenlenebilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen belgeler elektronik ortamda da düzenlenebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 28- (1) Hizmet içi eğitim faaliyetine katılanlar, hizmet içi eğitim programında

yer alan faaliyetlere katılmak, çalışmaları yapmak; eğitim faaliyetini engelleyici ya da aksatıcı

tutum ve davranışlardan kaçınmak zorundadır.

(2) Birinci fıkrada sayılan görev ve sorumlulukları yerine getirmeyenler ile sınavlara

mazeretsiz katılmayanlar veya sınavda kopya çektiği tespit edilenlerin faaliyetle ilişiği eğitim

yöneticisi tarafından kesilir. Eğitim yöneticisi, faaliyetle ilişiği kesilenler hakkında ilgili mev-

zuat hükümlerine göre ayrıca işlem yapılabilmesi için durumu, merkezî hizmet içi eğitim faa-

liyetlerinde ilgili genel müdürlüğe, mahallî hizmet içi eğitim faaliyetlerinde il millî eğitim mü-

dürlüğüne bildirir.

Diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içinde yapılacak eğitimler

MADDE 29- (1) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile yapılan protokoller ve

anlaşmalar kapsamında hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenebilir.

Giderler

MADDE 30- (1) Hizmet içi eğitim faaliyetinin yürütülmesine ilişkin giderler, ilgili

mevzuatı doğrultusunda ilgili yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda tahsis edilen ödenekler-

den karşılanır.

(2) Hizmet içi eğitim faaliyetine katıldıkları süre dikkate alınarak; eğitim yöneticileri,

eğitim görevlileri ile kursiyerlere/katılımcılara ve diğer görevlilere 10/2/1954 tarihli ve 6245

sayılı Harcırah Kanunu ve ilgili yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükümlerine

göre ödeme yapılır.

Kullanılacak evrak

MADDE 31- (1) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde kullanılacak evrak Genel Müdür-

lükçe belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 32- (1) 8/4/1995 tarihli ve 22252 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî

Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Onaylanan hizmet içi eğitim faaliyetleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılma

onayı alınan hizmet içi eğitim faaliyetleri, onayın alındığı tarihte yürürlükte olan mevzuat hü-

kümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 33- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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Milli Savunma Bakanlığından:
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MENSUBU SAĞLIK PERSONELİNİN

ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde

27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi görev yapan
veya yapacak olan sağlık personelinin, Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına yurtiçi eğitim
kurumlarında alacakları ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitime ilişkin esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun

13 üncü, 67 nci ve 68 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Milli Savunma Bakanlığını,
b) Eğitim: Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işini,
c) Eğitim kurumu: Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına, Bakanlık mensubu sağlık

personeline, ön lisans, lisans ve/veya lisansüstü eğitim vermek üzere protokol yapılmış olan
kurumları,

ç) Lisans eğitim ve öğretimi: Orta öğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı
kapsayan bir yükseköğretimi,

d) Lisansüstü eğitim: Aşağıdaki kademelere ayrılan yüksek lisans ve doktora ile tıpta,
diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini;

1) Yüksek lisans (Bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master): Bir
lisans öğretimine dayalı eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan
yükseköğretimi,

2) Doktora: Lisansa dayalı en az altı yarıyıl veya yüksek lisans, eczacılık ve fen fakültesi
mezunlarınca Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında ka-
zanılan uzmanlığa dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan ve özgün bir araştırmanın
sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimi,

3) Tıpta uzmanlık: Tıpta yan dal uzmanlık dâhil olmak üzere, Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan düzenlenen esaslara göre yürütülen ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve
yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimi,

4) Diş hekimliğinde uzmanlık: Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre
yürütülen ve diş hekimlerine belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir
yükseköğretimi,

5) Veteriner hekimlikte uzmanlık: Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen
esaslara göre yürütülen ve veteriner hekimlere belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı
amaçlayan bir yükseköğretimi,

6) Eczacılıkta uzmanlık: Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen
ve eczacılara belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimi,

e) Lisansüstü eğitim öğrencisi: Lisansüstü eğitim ve öğretim programlarına kaydolan
subay ve astsubayların programlardan mezun oluncaya veya herhangi bir nedenle eğitim ku-
rumları ile ilişiği kesilinceye kadar sahip oldukları statüyü,

f) Öğrenim: Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlık-
ların elde edilmesi amacıyla yapılan çalışmayı,
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g) Öğretim: Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işini,
ğ) Ön lisans eğitimi: Orta öğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı

kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini
teşkil eden yükseköğretimi,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
ı) Sağlık personeli: Tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim, sağlık sınıfında yer alan

diğer personeli,
i) Staj: Ön lisans ve lisans eğitiminde alınan meslek bilgilerinin çalışma hayatında uy-

gulanışını görmek için öngörülmüş ve öğretim süresi içinde veya sonrasında zamanı, süresi ve
konusu belirtilen ilkeler doğrultusunda yapılan uygulama çalışmasını,

j) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
k) Yükseköğretim: Eğitim sistemi içinde, orta öğretime dayalı en az dört yarıyılı kap-

sayan her kademedeki eğitim ve öğretimi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Milli Savunma Bakanlığı Nam ve Hesabına Ön Lisans ve

Lisans Eğitimine İlişkin Hususlar
Öğrenci kaynakları
MADDE 4- (1) Bakanlık nam ve hesabına eğitim alacak kontenjanlara, ÖSYM’nin

yaptığı sınavlarda ve ÖSYM tarafından yerleştirilen, ortaöğretime dayalı en az sekiz yıllık
program mezunu veya ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarının ara sınıflarından
öğrenciler alınır.

Kontenjan
MADDE 5- (1) Ön lisans ve lisans eğitimine, Bakanlık tarafından tespit edilecek ilke,

öncelik ve ana programlara göre Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının harekât
ihtiyaçları esas alınarak, Bakanlık tarafından, Milli Savunma Bakanlığı Sağlık İnsan Gücü Te-
min ve Yetiştirme Planı kapsamında tespit edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Belirlenecek
bu kontenjanlar ve kayıt kabul koşulları Bakanlık tarafından her yıl en geç şubat ayı içinde
YÖK’e bildirilmek üzere eğitim kurumuna gönderilir.

Duyuru
MADDE 6- (1) Askeri öğrenci alınmasına ilişkin duyuru, Bakanlık tarafından her yıl;

giriş koşulları, istenen belgeler, başvurulacak yerler ile gerekli diğer bilgiler basın yayın or-
ganlarında ve Bakanlık ile eğitim kurumu internet sayfasında duyurulur.

Giriş koşulları
MADDE 7- (1) Giriş koşulları şunlardır:
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Askerî okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına

bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan di-
siplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına
çıkarma cezası almamış olmak.

c) Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya
bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak.

ç) Ne şekilde olursa olsun askerlik görevini yapmamış olmak, sözleşmeli erbaş veya er
yahut bunun adayı iken sözleşmesi idarece feshedilmemiş olmak.

d) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkartılmamış
olmak.

e) Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlardan, disiplinsizlik veya gayri ahlaki fiil ve
sözler sebebiyle çıkarılmamış olmak.
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f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş
veya zamanaşımına uğramış yahut hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş veya ertelen-
miş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir suçtan hükümlü
bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş ol-
mak.

g) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af
kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının
saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iş-
leyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet
sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı
işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek
amacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma,
banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve
ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuştu-
rucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya
uyarıcı madde kullanmak, gayri tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye
fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükme-
dilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma
veya kovuşturma devam ediyor olmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş ol-
mak.

ğ) Kendisinin genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve
benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel
ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği ma-
teryale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar nedeniyle hakkında herhangi bir adli
veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı idari yaptırım
uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına
karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak.

h) Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak.
ı) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte

yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak.
i) 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık
Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak, belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden “Askerî Öğ-
renci Olur” raporu almak.

j) Bakanlık tarafından yayımlanmış olan sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri so-
nundaki değerlendirme sıralamasında, önceden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunmak.

k) 3/9/1985 tarihli ve 18857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askeri Okullara Alınan
Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin
Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere
veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet se-
netlerinin düzenlemesini kendisi veya onsekiz yaşından küçük olması durumunda kanuni tem-
silcisi vasıtasıyla kabul etmek.

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
m) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya

görmüyor olmak.
n) Terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar

verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olma-
mak.
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o) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
ö) Türk Silahlı Kuvvetleri manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve

haysiyetiyle bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak.
p) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve

halen çalışmıyor olmak.
r) Fakülte ve yüksekokulun çeşitli sınıflarında kendi hesaplarına öğrenim yaparken as-

kerî öğrenci olmaya istekli olanlar için, önceki sınıf ve sömestrlerde verilmesi gerekli sertifika
sınavlarını veya diğer sınavları başarmış ve sene kaybetmemiş olmak.

s) Bakanlık tarafından belirlenecek diğer özel şartları taşıyor olmak.
ş) Giriş koşullarını sağlamadığı tespit edilenlerin, tespit edildiği andan itibaren okuldan

ve eğitim kurumundan ilişiği kesilir.
Eğitim ve öğretim süresi
MADDE 8- (1) Ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim süresi, ilgili fakülte, yüksekokul,

meslek yüksekokullarının eğitim öğretim süresi kadardır. Öğrenciler, öğrenimlerini 4/11/1981
tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen sürede tamamlamak zorundadırlar.

(2) Sağlık nedeniyle kaybedilen eğitim ve öğretim süresi, azami eğitim, öğretim süre-
sinin dışında tutulur. Ancak devamsızlığın, usulüne uygun alınmış sağlık raporuna dayalı olması
ve raporun öğrencinin öğrenim yapmakta olduğu yükseköğretim kurumunun yetkili organla-
rınca kabul edilmesi gereklidir. Askeri öğrenciler sağlık nedeniyle en çok iki eğitim ve öğretim
yılı kaybedebilirler.

(3) Sağlık mazereti dışında hazırlık sınıfı için ek süre tanınmaz.
Eğitim ve öğretim programları
MADDE 9- (1) Öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetleri yıllık takvimlerle gösterilir.

Yükseköğretim takviminde ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının eğitim prog-
ramları esas alınır. Eğitim kurumu dışında planlanan staj eğitimleri Bakanlık ile koordine edi-
lir.

(2) Askeri öğrencilere, eğitim öğretim süreleri içinde teorik ve uygulamalı askeri eğitim
ve staj programları uygulanır.

(3) Teorik ve uygulamalı askeri eğitim öğretim programları ve kamplar askeri öğrenci-
lerin akademik programını aksatmayacak sürelerde planlanır.

(4) Yıllık takvim eğitim programı ve uygulama ayrıntıları hazırlanan yönerge ile belir-
lenir.

Eğitim ve öğretime devam mecburiyeti
MADDE 10- (1) Askeri öğrenciler bütün derslere, uygulamalara, seminerlere, eğitim

ve öğretimin gereği olan her türlü bilimsel faaliyetlere devam etmek, katılmak ve sınavlarına
girmek zorundadırlar. Askeri öğrencilerin bu faaliyetlere devam ederek tamamladıkları, vize
(ara sınav) ve final (ana sınav) katılımları ve söz konusu sınav sonuçları eğitim kurumu tara-
fından kayıt altına alınır.

(2) İki yarıyılda mazeretsiz toplam 30 gün ve daha fazla eğitim öğretime devam etme-
yen öğrenciler o eğitim ve öğretim yılını kaybederler. Mazeretsiz olarak eğitim, öğretime ve
uygulamalar ile staj eğitimlerine devam etmeyen askeri öğrenciler hakkında ilgili mevzuata
göre işlem tesis edilir. Ayrıca, eyleminin niteliğine göre sıralı disiplin amirlerince disiplin cezası
verilir veya kanuni işlem yapılır.

(3) Mazeret olarak sayılan sağlıkla ilgili herhangi bir neden dışında, bir teorik dersin
veya ders grubunun laboratuvar eğitimi dâhil, yüzde otuzundan veya uygulamalı staj derslerinin
yüzde yirmisinden fazlasına katılmayan askeri öğrenciler, o ders veya derslerin sınav haklarını
kaybederler ve sınavlarına alınmazlar. Mazeret olarak kabul edilen sağlık nedenleri ile bir eği-
tim öğretim yılında bir dersin teorik ve pratik kısımlarından ayrı ayrı yüzde ellisinden fazlasına
katılmayan askeri öğrenciler, o ders veya derslerin sınav haklarını kaybederler ve sınavlara
alınmazlar.
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(4) Askeri öğrenciler devamsızlıktan dolayı kaybetmiş oldukları eğitim ve öğretim yı-
lını, bir sonraki yıl bütün gereklerini yerine getirerek tamamlamak zorundadırlar.

(5) Devamsızlıktan dolayı devre kaybeden öğrenciler, müteakip eğitim ve öğretim yılı
başına kadar derslere devam ettirilir.

(6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin öğrenim görülen kurumun mevzuatı ile Bakan-
lığın konuya ilişkin mevzuatının farklı hükümler içermesi halinde Bakanlığın ilgili mevzuatı
uygulanır.

Sınav, değerlendirme, sınıf geçme ve bitirme
MADDE 11- (1) Öğrenciler öğrenim yaptıkları ilgili fakülte, yüksekokulların ve meslek

yüksekokullarının sınav ve değerlendirme mevzuatına tabidirler.
(2) Bakanlıkça görevlendirilecek ilgili kurullar tarafından öğrencinin başarısını izlemeyi

sağlayıcı bir Eğitim Takip Sistemi/Öğrenci Akademik Gelişim Takip Sistemi oluşturulur. Bu
öğrenci sicili, öğrencinin subaylığa nasbını müteakip atandığı kurum veya birliğe gönderilir.

Mazeretler
MADDE 12- (1) Öğrencilerin, eğitim ve öğretim süresinde, sağlık raporu ile mazeretli

sayılabilmesi için hastalığının, yetkili sağlık kuruluşunca belgelenmesi gerekir.
(2) Sağlık durumları nedeniyle eğitim öğretime devam edemeyecekleri anlaşılanlar hak-

kında Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
Sağlık Yeteneği Yönetmeliği gereğince işlem yapılır.

Disiplin esasları, ceza verme usulleri, öğrencilikten çıkarma ve çıkma
MADDE 13- (1) Disiplin cezaları, ceza verme usulleri, öğrencilikten çıkarma ve çıkma

hususlarında askeri öğrenciler için 23/3/2021 tarihli ve 31432 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yük-
sekokullardan Yetişen Subay ve Astsubaylara Ait Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Eğitim kurumunda eğitim öğretime başlayan askeri öğrencilerin, askeri öğrenci sta-
tülerinin sona ermesi halinde, Bakanlık nam ve hesabına eğitim gördükleri eğitim kurumundaki
eğitim öğretimlerine de son verilir.

Öğrencilerin özlük hakları
MADDE 14- (1) Askeri öğrenciler parasız yatılı olup, harçlık, giyecek, barınma, genel

eğitim ve öğretim ile diğer özlük hakları askeri öğrenciler için yürürlükte olan ilgili mevzuat
hükümlerine göre Bakanlık tarafından karşılanır.

Ödül
MADDE 15- (1) Ödül hususunda askeri öğrenciler için ilgili mevzuat hükümleri uy-

gulanır.
Subaylığa veya astsubaylığa nasıp
MADDE 16- (1) Öğrenciler, 926 sayılı Kanun kapsamında; ilgili fakülte, yüksekokul

veya meslek yüksekokulunu bitirdikleri ayın sonundan geçerli olmak üzere teğmenliğe veya
astsubay çavuşluğa nasbedilirler. Aynı sınıfta subaylığa veya astsubay çavuşluğa nasbedile-
ceklerin sınav tarihleri arasında fark bulunduğu takdirde nasıp tarihleri her sınav döneminin
en son sınav tarihinde birleştirilir. Ancak bunlardan;

a) Fakülte veya yüksekokulları bitirip de teğmenliğe veya astsubay çavuşluğa nasbe-
dilmeden önce subaylar veya astsubaylar hakkında açığa alınmayı gerektiren bir suçtan tutuk-
lanan ya da gözaltına alınanların teğmenliğe veya astsubay çavuşluğa nasıpları yapılmaz. Bun-
lardan öğrencilik hukukunun kaybedilmesine sebep olacak şekilde mahkûm olanlarla, Bakan-
lıkça yetkilendirilen ilgili disiplin kurulunca okulla ilişiğinin kesilmesine karar alınanlar hariç
olmak üzere, haklarında mahkûmiyete veya kovuşturmaya yer olmadığına, beraata veya kamu
davasının her ne sebeple olursa olsun ortadan kaldırılmasına karar verilenlerle, gözaltına alı-
nanlardan başka bir işlem yapılmaksızın serbest bırakılanlar, teğmenliğe veya astsubay çavuş-
luğa nasbedilir ve nasıpları emsalleri tarihine götürülür.
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(2) Kazaî, idarî ve sıhhî zorunluluklar nedeniyle fakülte veya yüksekokulları 30 Ağus-
tos’tan sonra bitirenler, bitirdikleri ayın sonundan geçerli olarak teğmenliğe nasbedilirler. Bun-
ların nasıpları emsalleri tarihine götürülür.

Mezuniyet sonrası staj ve askeri eğitim
MADDE 17- (1) Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu bitiren öğrenciler

subay veya astsubay nasbedildikten sonra sınıf okulunda, nasbedildikleri rütbede ilk açılacak
askerî eğitime tabi tutulurlar. Başarı gösteremeyenler bir sonraki dönem eğitimine katılırlar.
Bunlardan ikinci dönem eğitimde de başarı gösteremeyenler görevlerine iade edilir ve yeniden
eğitime tabi tutulmazlar. Bu gibilerin nasbedildikleri rütbeye ait bekleme süreleri bir yıl uzatılır.
Personel sınıf okulu eğitimini müteakip sınıfı ile ilgili bir göreve atanır. Ayrıca, ihtiyaç halinde
Bakanlıkça belirlenen kurumlarda staja tabi tutulabilir.

Mecburi hizmet yükümlülüğü
MADDE 18- (1) Öğrenciler mezuniyetlerini takiben 926 sayılı Kanunun 112 nci mad-

desinde belirtilen süre kadar mecburi hizmete tabidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Milli Savunma Bakanlığı Nam ve Hesabına Tıpta Uzmanlık, Yan Dal Uzmanlık,
Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Eczacılıkta Uzmanlık ve Veteriner Hekimlikte

Uzmanlık Eğitimi
Kontenjan ve duyuru
MADDE 19- (1) Uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitim branş ve kontenjanları Bakanlık

tarafından tespit edilecek ilke, öncelik ve ana programlara göre Genelkurmay Başkanlığı ve
kuvvet komutanlıklarının harekât ihtiyaçları da esas alınarak Milli Savunma Bakanlığı Sağlık
İnsan Gücü Temin ve Yetiştirme Planı kapsamında belirlenerek eğitim kurumuna ve ilgili Ba-
kanlığa gönderilir.

(2) Uzmanlık branş ve kontenjanları sınav tarihlerinden yeterli süre önce ÖSYM tara-
fından ilgili sınav kılavuzlarında yer almak üzere yayımlanır.

Başvuru koşulları ve başvuru süreci
MADDE 20- (1) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve

veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi ile ilgili mevzuat esasları doğrultusunda tıpta, diş he-
kimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi giriş sınavlarına subay nas-
bedildikten sonra, aşağıda belirtilen şartlara haiz olanlar kabul edilirler:

a) Başvuru tarihine kadar almış olduğu sicillerin not toplamlarının ortalaması, sicil tam
notunun en az yüzde doksan ve yukarısında olmak.

b) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, haklarında hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına gir-
miş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olunsa bile;

1) Millete ve Devlete karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırı-
cılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma,
cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, fuhuş, gayri tabi mukarenet, hi-
leli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ile istihlak kaçakçılığı
hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma
suçlarından birinden mahkûm olmamak.

2) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet,
fesat, isyan suçları ile 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci mad-
desinde belirtilen suçlardan mahkum olmamak.

3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, yukarıdaki bentlerde belirtilen suçların dışındaki
suçlardan, toplam olarak yirmi bir gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk
etmeme cezası ile mahkûm veya cezalandırılmış olmamak.
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c) Terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olma-
mak.

(2) Personelin kendinden kaynaklanmayan harekât ve benzeri görevler gibi diğer ne-
denlerden dolayı giremedikleri sınavlar için ilgili kurum tarafından daha sonraki dönemlerde
yapılacak sınav/sınavlara, ilave sınav başvuru hakkı tanınır.

(3) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde sayılan suçlar nedeniyle almış oldukları cezalar
ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlü-
lüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa dahi bu suçlardan mahkûm olanların baş-
vuruları kabul edilmez.

(4) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi giriş sınav-
ları, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde
Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, eczacılıkta uzmanlık eğitimi giriş sınavları 21/10/2016 tarihli
ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, ve-
teriner hekimlikte uzmanlık eğitimi giriş sınavları ise 2/5/2018 tarihli ve 30409 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği kapsamında ya-
pılır.

(5) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Eczacılıkta Uzmanlık
Eğitimi Yönetmeliği ve Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği kapsamında;
sınavlar için başvuracak adaylar, kadroların duyurulmasını müteakip otuz gün içerisinde dilekçe
ile silsileler yoluyla ilgili kuvvet komutanlığına müracaatlarını yaparlar. İlgili kuvvet komu-
tanlığınca, birinci, ikinci ve üçüncü fıkralardaki şartlara haiz personel bilgileri, Bakanlığa gön-
derilir. Bakanlıkça birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen şartları haiz adayların kimlik
bilgileri, adaylardan kontenjan tercihlerinin alınma süreci başlamadan önce ÖSYM’ye gönde-
rilir. Bakanlıkça belirtilen aday listesinin dışında kalan adaylar sınava girmiş olsalar bile ilan
edilen kontenjanlara yerleştirilmezler.

(6) Personel müracaatını, ÖSYM tarafından ilan edilen başvuru esaslarına göre
ÖSYM’ye şahsen yapar.

Sınav sonucunun açıklanması ve atama
MADDE 21- (1) Bakanlık nam ve hesabına tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş he-

kimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık sınavına giren personele ait sınav so-
nuçları, ilgili eğitim kurumu tarafından Bakanlığa bildirilir.

(2) Bakanlık tarafından, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile koordine
edilerek belirlenen kontenjanlara yerleştirilen personel kimlik bilgileri, kuvvet komutanlıklarına
bildirilir ve Genelkurmay Başkanlığına bilgi verilir. Söz konusu personel, Personel Genel Mü-
dürlüğü tarafından, ilgili mevzuat hükümlerine göre kuvvet komutanlıkları ile koordine edile-
rek, eğitimleri süresince Milli Savunma Bakanlığı Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
emrine, tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte
uzmanlık eğitimi görmek üzere atanırlar.

Eğitim süreci/esasları
MADDE 22- (1) Sınavı kazanan personel;
a) Tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimine;
1) İki yıllık kıta, kurum ve karargâh hizmetini tamamlayanlar sınavın yapıldığı yıl,
2) İki yıllık kıta, kurum ve karargâh hizmetini tamamlamayanlar ise iki yıllık hizmet-

lerini tamamladıktan sonra,
katılabilirler. Ancak, eğitim ve hizmetin aksamasının söz konusu olduğu hallerde acil

ve zorunlu ihtiyaç bulunan uzmanlık branşlarının, günün şartları ve teknolojik gelişmelere uy-
gun olarak kurulacak yeni birimlerin uzman personel ihtiyacını karşılamak amacıyla, aranan
kıta, kurum ve karargâh hizmet süresi, gerektiğinde Bakanlıkça kısaltılabilir.
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b) Tıpta yan dal uzmanlık eğitimine;
1) Tıpta uzmanlık unvanını aldıktan sonra, iki yıl uzmanlık kadrosunda çalışanlar sı-

navın yapıldığı yıl,
2) Tıpta uzmanlık unvanını aldıktan sonra, iki yıl uzmanlık kadrosunda çalışmayanlar

ise iki yıllık hizmetlerini tamamladıktan sonra,
katılabilirler.
(2) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekim-

likte uzmanlık eğitim ve öğretim süresi ilgili mevzuatta belirtilen süreler kadardır.
(3) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekim-

likte uzmanlık eğitimine başlayan öğrenciler, eğitim kurumu ile bu Yönetmeliğe uygun olarak
imzalanan protokol kapsamında, eğitim kurumunun eğitim ve öğretimle ilgili mevzuatına tabi
olurlar.

(4) Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitimlerini yerleştirildikleri kurum ve birimlerde
tamamlamaları esastır. Ancak:

a) Eğitim yetkisi kaldırılan kurum ve birimlerdeki uzmanlık öğrencileri, Bakanlık ile
Tıpta Uzmanlık Kurulunun tespit edeceği kurum ve birimle yapılacak protokol kapsamında
nakledilir.

b) Hastalık, vefat, istifa, emeklilik veya tayin gibi sebeplerle eğitim sorumlusunun bu-
lunmadığı durumlar ile sahip olması gereken asgari nitelik ve standartları kaybeden birimler-
deki uzmanlık öğrencileri Bakanlık ile koordine kurularak, başka kurumlarda eğitim almak
veya rotasyon yapmak üzere altı aya kadar görevlendirilirler. Bu süre içerisinde ilgili birimde
eğitim sorumlusu istihdam edilemediği veya eğitime engel olan durumun ortadan kaldırılama-
dığı hallerde uzmanlık öğrencileri hakkında (a) bendi hükümleri uygulanır.

(5) Bakanlık nam ve hesabına tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde, ec-
zacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitiminde bulunanlardan, sağlık veya harekât ve
benzeri görevlendirme sebepleri dışında kendi isteği ile eğitimi bırakan veya eğitimlerini ilgili
mevzuatta belirtilen sürelerde tamamlayamayan personele 926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi
hükümleri uygulanır.

(6) Kendi istekleri ile tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde, eczacılıkta
ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimine başlamadan eğitimden feragat edenler Milli Sa-
vunma Bakanlığı Sağlık İnsan Gücü Temin ve Yetiştirme Planı kapsamında bir sonraki dönem
açılan uzmanlık kontenjanlarına başvuramazlar, müteakip dönemlerde açılan kontenjanlara ise
başvurabilirler. Eğitimleri devam ederken uzmanlık sınavına giremezler.

(7) Eğitim kurumu tarafından, tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde, ec-
zacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarılı olanların, uz-
manlığının tescili için gerekli işlemleri ilgili mevzuata göre yapılır. Ayrıca eğitim kurumu ta-
rafından, uzmanlık belgelerinin Sağlık Bakanlığı veya Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından
tescil edilmesini müteakip uzmanlık belgeleri tescil edilen personel bilgileri Bakanlığa ve Ba-
kanlık aracılığıyla personelin bağlı olduğu kuvvet komutanlığına bildirilir.

(8) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekim-
likte uzmanlık eğitimini bitirerek uzman unvanı alan personel, uzman unvanı aldıkları uzmanlık
alanında, uzmanlık eğitimi süresinin yarısı kadar Bakanlığa bağlı kurum/birimlerde görev yap-
madan, ikinci bir uzmanlık eğitimine başvuramaz.

Eğitimin sonlandırılması
MADDE 23- (1) Eğitim kurumunda tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde,

eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapan personelin, eğitim kurumunun ilgili
mevzuatında belirtilen şartlar ile 20 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde
belirtilen şartları kaybetmesi durumunda eğitim kurumundaki eğitimine son verilir. Bu durum,
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eğitim kurumu tarafından gerekçeleri ile birlikte Bakanlığa bildirilir. Öğrenci statüsü sona eren
personel kimlik bilgileri Bakanlık tarafından ilgili kuvvet komutanlığına bildirilir. Eğitimine
son verilen personele tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta
ve veteriner hekimlikte uzmanlık sınavlarına tekrar başvuru hakkı verilmez.

(2) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekim-
likte uzmanlık eğitimine giriş şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile
uzmanlık eğitimi sırasında bu şartlardan birisini kaybettiği tespit edilen personelin eğitimini
sonlandırma yazısı ilgili kuvvet komutanlığı tarafından Bakanlık aracılığıyla eğitim kurumuna
gönderilir. Eğitim kurumu tarafından eğitim sonlandırma işlemi personele tebliğ edilir ve tebliğ
tarihi Bakanlığa ve ilgili kuvvet komutanlığına bildirilir. Eğitimi sonlandırılan personelin atama
işlemleri Personel Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Milli Savunma Bakanlığı Nam ve Hesabına Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi

Kontenjan ve duyuru
MADDE 24- (1) Yüksek lisans, doktora eğitimi kontenjanları, Bakanlık tarafından tes-

pit edilecek ilke, öncelik ve ana programlara göre Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komu-
tanlıklarının harekât ihtiyaçları esas alınarak Milli Savunma Bakanlığı Sağlık İnsan Gücü Temin
ve Yetiştirme Planı kapsamında belirlenir.

(2) Bakanlık tarafından, Milli Savunma Bakanlığı Sağlık İnsan Gücü Temin ve Yetiş-
tirme Planı kapsamında belirlenen yüksek lisans ve doktora program kontenjanları eğitim ku-
rumuna gönderilir.

(3) Bakanlık nam ve hesabına açılacak yüksek lisans, doktora program ve kontenjanları
ile başvuru esasları, Bakanlık tarafından kuvvet komutanlıklarının ihtiyaçları ve eğitim kurumu
ile yapılan koordine sonucunda belirlenir ve Bakanlık bağlısı kurum/birimlere yayınlanır. Ay-
rıca eğitim kurumu tarafından, Bakanlık adına ilan edilen program ve kontenjanlar ile başvuru
esasları internet sayfasında da yayımlanır.

Başvuru koşulları ve başvuru süreci
MADDE 25- (1) YÖK Başkanlığınca tespit edilen esaslar doğrultusunda, sağlık bilim-

leri alanında, eğitim kurumlarında yaptırılacak olan yüksek lisans ve doktora eğitim ve öğre-
timine aşağıda belirtilen personel başvurabilir:

a) Personelin hangi hizmet yılları arasında Bakanlık nam ve hesabına lisansüstü eğitime
gönderileceği ve bu kapsamda müracaat edebileceği yıllar Bakanlık tarafından belirlenir.

b) Muvazzaf askerlik süresi hariç olmak üzere, Bakanlık bünyesindeki kuruluşlarda
meslekleri ile ilgili olarak staj eğitimini müteakiben iki yıllık kıta/kurum/karargâh hizmet sü-
resini (bu süre gerektiğinde Bakanlık tarafından kısaltılabilir) yüksek lisans veya doktora öğ-
renimine başlayacağı tarih itibarıyla tamamlayacak olanlar ile açılan programlar için belirle-
necek alanlarda lisans/yüksek lisans diplomasına sahip olanlar.

c) 20 nci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen şartlara haiz olanlar.
(2) Yüksek lisans ve doktora eğitimine başvuruda, eğitim kurumunun mevzuatına göre

belirlenmiş olan belgeler ile kuvvet komutanlıkları tarafından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler
adaylardan talep edilir.

(3) Adaylar, yüksek lisans ve doktora program ve kontenjanlarının ilan edilmesini mü-
teakip, başvuruda talep edilen bilgi ve belgeler ile otuz gün içerisinde dilekçe ile silsileler yo-
luyla ilgili kuvvet komutanlığına müracaatlarını yaparlar. İlgili kuvvet komutanlığınca 20 nci
maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen şartlara haiz adayların kimlik bilgileri
ve başvuru belgeleri Bakanlığa gönderilir. Bakanlık tarafından aday bilgileri eğitim kurumuna
gönderilir.

(4) Bakanlık tarafından eğitim kurumuna isimleri bildirilen personel, müracaatını eğitim
kurumuna şahsen yapar.
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(5) Bakanlık tarafından bildirilen aday listesinin dışında kalan adaylar sınava alınmazlar,
sınava girmiş olsalar bile ilan edilen kontenjanlara yerleştirilmezler.

(6) Yüksek lisans ve doktora giriş sınavları, eğitim kurumu tarafından belirlenen yer
ve zamanda yapılır.

Sınav sonucunun açıklanması ve atama
MADDE 26- (1) Eğitim kurumu tarafından, Bakanlık adına ilan edilen yüksek lisans

ve doktora program ve kontenjanlara yerleştirilen personel kimlik bilgileri, Bakanlığa yazılı
olarak bildirilir. Bakanlık tarafından, Bakanlık nam ve hesabına ilan edilen yüksek lisans ve
doktora program ve kontenjanlarına yerleştirilen personel kimlik bilgileri kuvvet komutanlık-
larına bildirilir.

(2) Eğitim kurumu tarafından, yüksek lisans ve doktora program ve kontenjanlara yer-
leştirilen personel Personel Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuat hükümlerine göre kuv-
vet komutanlıkları ile koordine edilerek, eğitimleri süresince Milli Savunma Bakanlığı Askeri
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü emrine, yüksek lisans ve doktora eğitimi görmek üzere
atanırlar.

Eğitim süreci/esasları
MADDE 27- (1) Kontenjana yerleştirilen personel, yüksek lisans ve doktora eğitimle-

rini ilgili eğitim kurumunun mevzuatında yer alan hükümlere göre yaparlar. Ancak, bilimsel
hazırlık ve yabancı dil hazırlık süresi hariç olmak üzere;

a) Bakanlık nam ve hesabına tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkla
geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere,
her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok
altı yarıyılda,

b) Bakanlık nam ve hesabına tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bi-
limsel hazırlıkla geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden
başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl,
en çok üç yarıyılda,

c) Bakanlık nam ve hesabına doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin ve-
rildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın
sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyılda,

ç) Bakanlık nam ve hesabına doktora eğitimine lisans derecesi ile kabul edilenler için
ise on yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyılda,

tamamlanır. Tahsis edilen süreler içerisinde eğitimini tamamlayamayan personele 926
sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanır.

(2) Kendi istekleri ile yüksek lisans ve doktora eğitiminden ayrılanlar başka bir alanda
eğitim alma hakkını kaybetmezler. Ancak, Milli Savunma Bakanlığı Sağlık İnsan Gücü Temin
ve Yetiştirme Planı kapsamında bir sonraki dönem açılan kontenjanlara başvuramazlar, mü-
teakip dönemlerde açılan kontenjanlara ise başvurabilirler.

(3) Yüksek lisans ve doktora eğitiminde başarılı olanların, diplomalarının tescili için
gerekli işlemler eğitim kurumunun ilgili mevzuatına göre yapılır. Ayrıca eğitim kurumu tara-
fından, diplomaları Sağlık Bakanlığı veya Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescil edilen
personel bilgileri Bakanlığa ve Bakanlık aracılığıyla ilgili kuvvet komutanlıklarına bildirilir.

Eğitimin sonlandırılması
MADDE 28- (1) Eğitim kurumunda yüksek lisans ve doktora eğitimi yapan personel-

den, eğitim kurumunun ilgili mevzuatı ile 20 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)
bentlerinde belirtilen şartları kaybeden öğrencilerin durumu, eğitim kurumu tarafından gerek-
çeleri ile birlikte, Bakanlığa bildirilerek eğitimi sonlandırılabilir. Öğrenci statüsü sona eren
personel kimlik bilgileri, Bakanlık tarafından ilgili kuvvet komutanlığına bildirilir.
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(2) Yüksek lisans ve doktora eğitimine giriş şartlarından herhangi birini taşımadığı son-
radan anlaşılanlar ile yüksek lisans ve doktora eğitimi sırasında bu şartlardan birisini kaybettiği
tespit edilen personelin eğitimini sonlandırma yazısı ilgili kuvvet komutanlığı tarafından Ba-
kanlık aracılığıyla eğitim kurumuna gönderilir. Eğitim kurumu tarafından eğitim sonlandırma
işlemi personele tebliğ edilir ve tebliğ tarihi Bakanlığa ve ilgili kuvvet komutanlığına bildirilir.
Eğitimi sonlandırılan personelin atama işlemleri Personel Genel Müdürlüğü tarafından ger-
çekleştirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ortak hususlar
MADDE 29- (1) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, ecza-

cılıkta uzmanlık ve veteriner hekimlikte uzmanlık ile yüksek lisans ve doktora yapan personele,
926 sayılı Kanunun hükümlerine göre kıdem verilir.

(2) Bakanlık nam ve hesabına, bu Yönetmelik esaslarına göre tıpta uzmanlık, yan dal
uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık, veteriner hekimlikte uzmanlık ve
lisansüstü eğitimi bitiren personelin yükümlülükleri, 926 sayılı Kanunda belirtildiği şekilde
uygulanır.

(3) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık,
veteriner hekimlikte uzmanlık ve yüksek lisans, doktora eğitimine ve öğretimine, sağlık nedeni
dışında son verilen veya kendi isteği ile öğrenimini bırakan askeri personel hakkında, 926 sayılı
Kanun hükümlerine göre nasıp düzeltmesi yapılır.

(4) Diğer sağlık personelinden ihtiyaç duyulan branşlarda, Milli Savunma Bakanlığı
nam ve hesabına lisansüstü eğitimleri, eğitim kurumu ile Bakanlık arasında imzalanan, Protokol
kapsamında yürütülür.

(5) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen konularda Bakanlığın ilgili mevzuatı ile 6/9/2008
tarihli ve 26989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Lisansüstü Eği-
tim-Öğretim Yönetmeliği esasları uygulanır.

Uygulanacak diğer mevzuat
MADDE 30- (1) Personelin lisansüstü eğitim kapsamındaki tez, proje ve araştırma gö-

revleri ile akademik kariyerini geliştirmesi amacıyla bilimsel etkinliklere katılımına, bildiri
sunmasına ve makale yayımlanmasına yönelik esaslar ile lisansüstü eğitime ilişkin detaylı usul,
esas ve şartlar ile diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk
MADDE 31- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye

Milli Savunma Bakanlığı yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve atıflar
MADDE 32- (1) 22/6/2017 tarihli ve 30104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Silahlı Kuvvetleri Mensubu Sağlık Personelinin Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Mevzuatta, birinci fıkra uyarınca yürürlükten kaldırılan Türk Silahlı Kuvvetleri
Mensubu Sağlık Personelinin Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeli-
ğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük
MADDE 33- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ASANSÖR PİYASA GÖZETİMİ VE

DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen ve in-
sanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansöre yönelik ger-
çekleştirilecek olan piyasa gözetimi ve denetiminin ve sonucunda alınacak önlemlerin usul ve
esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik;
a) Garanti kapsamında bulunan asansörü,
b) Garanti süresi içerisinde bulunan ve garanti kapsamı dışına çıkmış asansörü,
kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Tek-

nik Düzenlemeler Kanununa, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İh-
racatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanuna, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hak-
kında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci ve 392 nci maddeleri ile 9/7/2021 tarihli ve
4269 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Dene-
timine Dair Çerçeve Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) A tipi muayene kuruluşu: TS EN ISO/IEC 17020 standardında tanımlanan diğer şart-

lar ile birlikte aynı standartta tanımlı muayene kuruluşu tiplerinden A tipi muayene kuruluşu
olma şartlarını karşılayan ve asansörün periyodik kontrol/muayeneleri kapsamında akredite,
Türkiye’de yerleşik özel kuruluş veya kamu kuruluşu niteliğindeki muayene kuruluşunu,

b) Asansör: Belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatayla 15 dereceden
fazla açı yapan kılavuzlar boyunca hareket eden taşıyıcısı olan bir kaldırma tertibatını veya
sabit bir seyir yolu üzerinde esnek olmayan kılavuzlar üzerinde olmasa da hareket eden kal-
dırma tertibatını,

c) Asansörün hizmetten men edilmesi: Asansörün ana besleme sisteminden elektriğinin
kesilerek mühürlenmesini,

ç) Asansör monte eden: Asansörün tasarım, imalat, montaj ve piyasaya arzından so-
rumlu olan, asansöre 26/5/2021 tarihli ve 4021 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe ko-
nulan CE İşareti Yönetmeliği çerçevesinde CE uygunluk işaretini iliştiren ve AB uygunluk be-
yanı düzenleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

d) Asansörün test ve muayenesi: Asansöre yönelik ilgili teknik düzenleme ve bu amaçla
uyumlaştırılmış olan standartlar veya bunlara karşılık gelen uyumlaştırılmış Türk standartları
veya teknik dosyada yer alan ve onaylanmış kuruluşlarca kabul edilmiş eşdeğer çözümler kap-
samında onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından yerinde ger-
çekleştirilen faaliyeti,
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e) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
f) Bakan Yardımcısı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili bakan yardımcısını,
g) Bakım: 6/4/2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşlet-

me ve Bakım Yönetmeliği kapsamında asansörün hizmete alınmasından sonra kullanım ömrü
boyunca, kendisinin ve bileşenlerinin, fonksiyonlarının ve güvenlik gereklerinin, tasarlandığı
veya ilgili mevzuata uygun olarak yenilendiği biçimde devamlılığını sağlamaya yönelik, asan-
sör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından periyodik olarak ayda en az bir defa yürü-
tülen işlemleri,

ğ) Bina sorumlusu: Asansörün güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla dü-
zenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan,
binada/yapıda kat maliklerinin kendi aralarında seçeceği veya dışarıdan yetki vereceği kişiyi
veya kat malikini veya maliklerini veya kamu binalarında/yapılarında sorumlu yetkiliyi veya
ticari/hizmet amaçlı yapılarda sorumlu yetkiliyi,

h) Denetim personeli: Piyasa gözetimi ve denetimi yapmak üzere 14/7/2021 tarihli ve
31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve
Denetimi Yönetmeliğinde belirtilen şekilde denetim personel kimlik kartı almış Bakanlıkça
görevlendirilen personeli,

ı) Duyusal inceleme: Asansörün herhangi bir test veya muayene işlemine tabi tutulma-
sından önce, denetim personelinin beş duyusu ve/veya basit ve yaygın olarak kullanımda olan
ölçme veya kontrol araçları kullanılarak yapılacak fiziksel incelemeyi,

i) Garanti kapsamındaki asansör: Asansörü piyasaya arz edenin veya onun yetkili ser-
visinin, Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği kapsamında garanti süresi içerisinde bakım
faaliyetini yürüttüğü asansörü,

j) Garanti süresi: Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği doğrultusunda asansör monte
eden tarafından piyasaya arz edilen her asansöre piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla en az üç
yıl olmak üzere verilen süreyi,

k) Genel Müdürlük: Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünü,
l) Hizmet denetimi: Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği ve 4/5/2018 tarihli ve 30411

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında asan-
sör monte edene veya onun yetkili servisine veya bina sorumlusuna veya A tipi muayene ku-
ruluşuna yönelik Bakanlık veya il müdürlüğü tarafından yapılan denetimi,

m) İlgili idare: Belediyeleri veya belediye sınırları dışında kalan alanlardaki yapılar
için il özel idarelerini,

n) İl müdürü: Sanayi ve Teknoloji İl Müdürünü,
o) İl müdürlüğü: Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü,
ö) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
p) Kanun: 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Ka-

nununu,
r) Onaylanmış kuruluş: 26/5/2021 tarihli ve 4022 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yü-

rürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği
kapsamında yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu,

s) Periyodik kontrol: Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında asansörün
güvenli kullanımına ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yaptırılacak olan
muayeneyi,

ş) Piyasaya arz: Asansörün ticari veya kamu faaliyetleri kapsamında ücretli veya üc-
retsiz olarak kullanıma hazır hale getirilmesini,
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t) PGD: Piyasa gözetimi ve denetimini,
u) Sorumlu: Tespit edilen uygunsuzluğun kendisinden kaynaklanmadığına ilişkin sa-

vunmanın uygun bulunmaması durumunda asansör monte edeni, uygun bulunması durumunda
ise tespit edilen uygunsuzluğa neden olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ü) Teknik düzenleme: Asansörün, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri,
işleme veya üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme,
etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve
uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,

v) Uygunsuzluk: Ürünün ilgili teknik düzenlemesine uygun olmama halini,
y) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, muayene ve belgelendirme da-

hil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşu,
z) Uygunluk değerlendirmesi: Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamındaki asan-

sörün temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılayıp karşılamadığını tanımlayan süreci,
aa) Yetkili servis: Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği kapsamında asansörde bakım,

onarım ve servis hizmetinin yürütülebilmesi için asansör monte edenin kendi adına kurduğu
servis istasyonu veya gerekli olduğu durumlarda sorumluluğu kendinde olmak üzere sözleşme
ile yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar
Genel esaslar
MADDE 5- (1) Asansöre yönelik PGD faaliyeti, piyasaya arz edilen asansörün ilgili

teknik düzenlemesinde belirtilen gereklere uygun olmasını sağlamak ve insan sağlığı ve gü-
venliği, tüketicilerin korunması, çevrenin korunması, kamu emniyetinin sağlanması ve diğer
kamu yararının azami düzeyde korunması amacıyla Bakanlık tarafından yürütülen faaliyetleri,
denetimleri ve alınan tedbirleri kapsar.

(2) PGD faaliyeti, asansörün garanti kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın garanti
süresi içerisindeki asansöre yönelik gerçekleştirilir.

(3) Bakanlık, asansöre ilişkin PGD faaliyetlerini denetim personeliyle yürütür, gerek-
tiğinde önlemleri alır ve idari yaptırımları uygular.

(4) Bakanlık asansöre yönelik PGD faaliyetlerini, yıllık denetim programının yanı sıra
resen, ihbar ve şikâyet üzerine yapar.

(5) PGD, asansörün periyodik kontrolünün yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın ger-
çekleştirilir.

(6) PGD, risk değerlendirmesi sonucuna bağlı olarak uygunluk, düşük risk, orta risk
veya ciddi risk tespiti ile sonuçlandırılır.

(7) Aşağıdaki hallerden birinin veya birkaçının gerçekleşmesi durumunda asansöre
PGD gerçekleştirilebilir:

a) Asansör monte eden tarafından AB uygunluk beyanının düzenlenmiş olması.
b) İlgili idare tarafından tescil belgesinin düzenlenmiş olması.
c) Asansöre ilişkin montaj faturasının düzenlenmiş olması.
ç) Asansöre ait tescil öncesi ilk periyodik kontrol raporunun düzenlenmiş olması.
d) Asansöre ilişkin garanti belgesinin düzenlenmiş olması.
(8) Asansörün piyasaya arz tarihinin tespiti aşamasında sırasıyla; ilgili idare tarafından

düzenlenen tescil belgesinde yer alan AB uygunluk beyanı tarihi, tescil öncesi ilk periyodik
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kontrol tarihi, asansöre ilişkin montaj faturası tarihi, asansöre ilişkin garanti belgesinin düzen-
leme tarihi, asansör monte eden tarafından düzenlenen AB uygunluk beyanı tarihi göz önünde
bulundurulur.

(9) Yedinci ve sekizinci fıkralar kapsamında asansör monte edene ait bilgi ve belgelerin
bulunamaması durumunda, PGD süreci başlatılmaz. Bu asansörün periyodik kontrolü gerçek-
leştirilmiş ise Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında periyodik kontrol süreci de-
vam ettirilir. Periyodik kontrolünün gerçekleştirilmemiş olması durumunda ise asansör, peri-
yodik kontrole yönlendirilir.

(10) Asansöre yönelik PGD, aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
a) PGD, asansöre ve asansör monte edene ait bilgi ve belgelerin incelenmesi ve/veya

ürünün duyusal incelemesi şeklinde gerçekleştirilir. İl müdürlüğü denetim personelince yapılan
risk değerlendirmesi ile diğer incelemeler neticesinde asansörde orta risk veya ciddi risk şüphesi
tespitinde bulunulması halinde asansör test ve muayeneye yönlendirilir. Ciddi risk şüphesi tes-
piti durumunda, test ve muayene faaliyeti gerçekleştirilinceye kadar asansörün kullandırılma-
sına bina sorumlusunca izin verilmez. Asansörün duyusal inceleme sonucunda uygun veya dü-
şük riskli olduğuna ilişkin bir tespit yapılması durumunda, denetim personeli tarafından test
ve muayeneye yönlendirilmeden de denetim sonuçlandırılabilir.

b) PGD faaliyetleri sırasında ürünün uygunluk değerlendirme işlemlerinde yer almayan
onaylanmış kuruluşun veya uygunluk değerlendirme kuruluşunun test ve muayene imkânla-
rından yararlanılır. Test ve muayene sonucuna göre karar verme yetkisi Bakanlık merkez teş-
kilatı veya il müdürlüğüne aittir.

(11) Bu Yönetmelik kapsamında bulunmayan veya yedinci fıkra doğrultusunda PGD
faaliyeti yürütülemeyen asansöre ilişkin denetim aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür:

a) Asansöre ilişkin Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği ve Asansör Periyodik Kont-
rol Yönetmeliği kapsamında hizmet denetimi yapılır.

b) Periyodik kontrolü yapılmamış asansörün periyodik kontrolünün yaptırılması için
ilgili idareye, bina sorumlusuna ve A tipi muayene kuruluşuna bildirim yapılır.

Denetimin şekli
MADDE 6- (1) PGD, durumun gereklerine göre aşağıdaki hususlardan bir veya birka-

çını kapsayacak şekilde yapılır:
a) İlgili teknik düzenlemenin öngördüğü işaretler ve/veya belgeler üzerinden inceleme.
b) Duyusal inceleme.
c) Test ve muayene.
ç) Asansör monte edeni ilgili mevzuat ve teknik düzenlemeler hakkında bilgilendirme.
(2) Denetime ilişkin tespit, risk değerlendirmesi sonucuna göre yapılır. Risk değerlen-

dirmesi test ve muayene hizmeti alınarak veya alınmaksızın yapılabilir.
Test ve muayene
MADDE 7- (1) Test ve muayene hizmetine ihtiyaç duyulması halinde, PGD tutanağının

ilgili bölümü doldurulur. Söz konusu asansöre müdahale edilmemesi gerektiği, asansör monte
edene, bakım faaliyetini yürüten yetkili servise ve bina sorumlusuna tutanakla bildirilir veya
resmi yazı ile iletilir.

(2) Test ve muayene yapılacak asansöre ilişkin PGD tutanağının bir kopyası, il müdür-
lüğü tarafından belirlenen onaylanmış kuruluşa veya uygunluk değerlendirme kuruluşuna, test
ve muayene hizmeti talep yazısı ekinde üç iş günü içerisinde iadeli taahhütlü posta ile veya
6/12/2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği
hükümlerine uygun olarak iletilir ve elektronik ortamda gönderilir.
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(3) Onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşu talebin kendisine ulaş-
masından itibaren söz konusu asansöre yönelik test ve muayene planını il müdürlüğü ile müş-
tereken belirler.

(4) İl müdürlüğü personeli gözlemci olarak test ve muayeneye iştirak eder.
(5) İl müdürlüğü, test ve muayene planını asansör monte edene ve bakım faaliyetini

yürüten yetkili servise ileterek test ve muayeneye davet eder. Asansör monte edenin veya asan-
sör monte edenin yetkili servisinin test ve muayeneye iştirak etmesi zorunludur. Ancak test ve
muayeneye katılım sağlanmamış olması, söz konusu işlemin gerçekleştirilmesine engel teşkil
etmez.

(6) Onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşu, test ve muayene tale-
binin kendisine iletildiği tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde asansörün monte edildiği
yerde test ve muayeneyi yapar, sonucunu bir raporla tespit eder ve bu raporu test ve muayene
tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde il müdürlüğüne iki nüsha halinde yazılı ve elektronik
ortamda sunar.

(7) İl müdürlüğü, test ve muayene raporunun kendisine ulaşmasından itibaren rapora
ilişkin değerlendirmesini üç iş günü içerisinde tamamlar ve sonucunu asansör monte edene
iadeli taahhütlü posta yolu ile veya Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri kapsamında
bildirir.

(8) Onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşu, bina sorumlusu ya da
sorumlu tarafından talep edilen test ve muayene takibine ilişkin işlemlerde talebin kendisine
ulaşmasından itibaren en geç on iş günü içerisinde asansörün monte edildiği yerde test ve mua-
yene takip işlemini yapar, sonucunu bir raporla tespit eder ve bu raporu test ve muayene takip
işlemi tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde talep edene ve il müdürlüğüne iki nüsha halinde
yazılı ve elektronik ortamda sunar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Risk Değerlendirmesi, Uygunsuzluk Halinde Alınacak Önlemler

ve Uygulanacak Yaptırımlar
Risk değerlendirmesi
MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan asansörde insan sağlığı ve güven-

liğine veya uygun hallerde mülkiyetin korunmasına yönelik risk teşkil ettiğine dair yeterli sebep
bulunması halinde, asansör risk değerlendirmesine tabi tutulur.

(2) Uygunsuz asansörün taşıdığı riskin derecesi, Genel Müdürlük tarafından hazırlanan
risk değerlendirme usulleri doğrultusunda il müdürlüğünce belirlenir.

(3) Risk değerlendirmesi neticesinde asansörün riskli olduğu tespit edilirse, risk dere-
cesine göre 9 uncu, 10 uncu veya 11 inci madde hükümleri uygulanır.

Düşük risk taşıyan uygunsuzluk
MADDE 9- (1) Risk değerlendirme sonucuna göre, düşük risk taşıdığı tespit edilen

asansör için aşağıdaki işlemler uygulanır:
a) Tespit edilen uygunsuzluklar, asansör monte edene elden tebligat, iadeli taahhütlü

posta veya Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri kapsamında bildirilir. Asansör monte
eden, tebliğ tarihinden itibaren on iş günü içerisinde tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin sa-
vunmasını il müdürlüğüne yazılı olarak iletir.

b) Asansör monte eden, verilen süre içerisinde herhangi bir savunmada bulunmaz veya
savunma yeterli görülmez ise tespit edilen uygunsuzlukların asansör monte edenden kaynak-
landığı kabul edilir. Savunmanın yeterli görülmesi halinde ise uygunsuzluğa sebep olan gerçek
ya da tüzel kişi sorumlu olarak kabul edilir.
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c) (b) bendi kapsamında sorumlu olduğu tespit edilen gerçek ya da tüzel kişiye uygun-
suzlukların düzeltilmesi amacıyla elden tebligat, iadeli taahhütlü posta veya Elektronik Tebligat
Yönetmeliği hükümleri kapsamında bildirimde bulunulur.

ç) (b) bendi kapsamında sorumlu olduğu tespit edilen gerçek ya da tüzel kişi, denetimi
yapan il müdürlüğüne uygunsuzlukları içeren bildirimin kendisine tebliğ edildiği tarihten iti-
baren on iş günü içinde düzeltme işlemlerini gerçekleştireceğine dair taahhütte bulunması du-
rumunda, il müdürlüğünce kendisine en fazla otuz iş günü düzeltme süresi verilir. Taahhütte
bulunmayan sorumlunun düzeltme faaliyetinde bulunmayacağı kabul edilir.

d) PGD sonucunda uygunsuzluğun giderilmesi için süre verilmiş olan asansöre aynı
uygunsuzluk için tekrar süre verilmez. Ancak verilen süre sonunda uygunsuzluğun sorumlunun
kusuruna dayanmayan sebeplerle giderilmediğinin tespiti halinde otuz iş gününü geçmemek
üzere il müdürlüğünce ek süre verilebilir.

e) Uygunsuzlukların denetim personeli tarafından tespit edilmiş olması halinde, sorumlu
düzeltmeye tabi tuttuğu asansöre ilişkin tespit yapılabilmesi amacıyla (ç) ve (d) bentleri kap-
samında verilen süre içerisinde denetimi gerçekleştiren il müdürlüğüne başvurur. İl müdürlüğü
başvurudan itibaren en geç on iş günü içerisinde düzeltme faaliyetinin yerine getirilip getiril-
mediğinin kontrolünü yapar.

f) Uygunsuzlukların test ve muayene hizmeti neticesinde tespit edilmiş olması halinde,
sorumlu düzeltmeye tabi tuttuğu asansöre ilişkin tespit yapılabilmesi amacıyla test ve muayene
hizmetini gerçekleştiren onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşuna başvu-
rur. Test ve muayene takip raporu (ç) ve (d) bentleri kapsamında verilen süre içerisinde il mü-
dürlüğüne sorumlu tarafından sunulur.

(2) Düşük risk taşıyan uygunsuzluklarda asansör hizmetten men edilmez.
(3) Sorumlunun asansörün uygunsuzluğunu gidermek için taahhütte bulunmaması ya da

taahhütte bulunmasına rağmen verilen süre zarfında uygunsuzluğu gidermemesi durumunda,
asansörde bulunan uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi bina
sorumlusu tarafından sağlanır. Asansördeki uygunsuzlukların giderilmesi için yapılan masraflar
bina sorumlusu tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumluya rücu edilebilir.
Ayrıca, test ve muayene ile test ve muayene takip işlemlerine ilişkin masraflar onaylanmış ku-
ruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından sorumluya fatura edilir.

(4) İl müdürlüğünce sorumlunun tespit edilememesi ve bina sorumlusunun, asansördeki
uygunsuzluğa sebep olan sorumluyu belgelerle ispatlayamaması halinde, asansörde bulunan
uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi bina sorumlusu tarafın-
dan sağlanır. Bu durumda test ve muayene ile test ve muayene takip işlemlerine ilişkin mas-
raflardan bina sorumlusu sorumlu tutulamaz.

(5) Sorumlu hakkında, tespit edilen uygunsuzluk türüne göre Kanunun 20 nci madde-
sinde düzenlenen idari para cezası uygulanır.

(6) Uygunsuzluğu gidereceğine dair taahhütte bulunmayan ya da taahhütte bulunmasına
rağmen uygunsuzluğu gidermeyen sorumlu hakkında Kanunun 20 nci maddesinin birinci fık-
rasının (ç) bendinde düzenlenen idari para cezası uygulanır.

Orta risk taşıyan uygunsuzluk
MADDE 10- (1) Risk değerlendirme sonucuna göre orta risk taşıdığı tespit edilen asan-

sör için aşağıdaki işlemler uygulanır:
a) Tespit edilen uygunsuzluklar, asansör monte edene elden tebligat, iadeli taahhütlü

posta veya Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri kapsamında bildirilir. Asansör monte
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eden, tebliğ tarihinden itibaren on iş günü içerisinde tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin sa-
vunmasını il müdürlüğüne yazılı olarak iletir.

b) Asansör monte eden, verilen süre içerisinde herhangi bir savunmada bulunmaz veya
savunma yeterli görülmez ise tespit edilen uygunsuzlukların asansör monte edenden kaynak-
landığı kabul edilir. Savunmanın yeterli görülmesi halinde ise uygunsuzluğa sebep olan gerçek
ya da tüzel kişi sorumlu olarak kabul edilir.

c) Sorumlu olduğu tespit edilen gerçek ya da tüzel kişiye uygunsuzlukların düzeltilmesi
amacıyla elden tebligat, iadeli taahhütlü posta veya Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri
kapsamında bildirimde bulunulur.

ç) Sorumlu olduğu tespit edilen gerçek ya da tüzel kişi, denetimi yapan il müdürlüğüne
uygunsuzlukları içeren bildirimin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde
düzeltme işlemlerini gerçekleştireceğine dair taahhütte bulunması durumunda, il müdürlüğünce
kendisine en fazla otuz iş günü düzeltme süresi verilir. Taahhütte bulunmayan sorumlunun dü-
zeltme faaliyetinde bulunmayacağı kabul edilir.

d) PGD sonucunda uygunsuzluğun giderilmesi için süre verilmiş olan asansöre aynı
uygunsuzluk için tekrar süre verilmez. Ancak verilen süre sonunda uygunsuzluğun sorumlunun
kusuruna dayanmayan sebeplerle giderilmediğinin tespiti halinde otuz iş gününü geçmemek
üzere il müdürlüğünce ek süre verilebilir.

e) Sorumlu, düzeltmeye tabi tuttuğu asansöre ilişkin tespit yapılabilmesi amacıyla test
ve muayene hizmetini gerçekleştiren onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuru-
luşuna başvurur. Test ve muayene takip raporu (ç) ve (d) bentleri kapsamında verilen süre içe-
risinde il müdürlüğüne sorumlu tarafından sunulur.

f) Sorumlunun düzeltme faaliyetini gerçekleştireceğini taahhüt etmemesi veya verilen
süre içerisinde orta risk seviyesine neden olan uygunsuzlukları gidermemesi durumunda, il
müdürlüğünce ilgili idareye asansörün hizmetten men edilmesi için bildirimde bulunulur. Tespit
edilen uygunsuzluklar ve düzeltme faaliyetine ilişkin süreç bina sorumlusuna iletilir.

g) İlgili idare tarafından hizmetten men edilen asansörün mührünün bozularak düzeltme
işlemlerinin başlatılabilmesi için bina sorumlusunca ilgili idareye başvuru yapılır. Düzeltme
işlemleri bina sorumlusu tarafından ilgili teknik düzenleme kapsamında asansör monte eden
statüsüne haiz olan bir montaj firmasına yaptırılır. Bina sorumlusu tarafından düzeltme faali-
yetine ilişkin süreç yürütülür.

ğ) Test ve muayene hizmetini gerçekleştiren onaylanmış kuruluş veya uygunluk değer-
lendirme kuruluşu tarafından düzenlenen test ve muayene takip raporu neticesinde asansörün
uygun veya düşük risk seviyesine getirildiğinin belirlenmesi durumunda asansör kullanıma
açılır. Bu durumda test ve muayene işlemlerine ilişkin masraflardan bina sorumlusu sorumlu
tutulamaz.

h) Düzeltici faaliyete yönelik işlemlerin bina sorumlusu tarafından yürütülmesi duru-
munda asansördeki uygunsuzlukların giderilmesi için yapılan masraflar bina sorumlusu tara-
fından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumluya rücu edilebilir. Ayrıca, test ve muayene
ile test ve muayene takip işlemlerine ilişkin masraflar onaylanmış kuruluş veya uygunluk de-
ğerlendirme kuruluşu tarafından sorumluya fatura edilir.

(2) İl müdürlüğünce sorumlunun tespit edilememesi ve bina sorumlusunun, asansördeki
uygunsuzluğa sebep olan sorumluyu belgelerle ispatlayamaması halinde, asansörde bulunan
uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi bina sorumlusu tarafın-
dan sağlanır. Bu durumda test ve muayene ile test ve muayene takip işlemlerine ilişkin mas-
raflardan bina sorumlusu sorumlu tutulamaz.
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(3) Sorumlu hakkında, tespit edilen uygunsuzluk türüne göre Kanunun 20 nci madde-
sinde düzenlenen idari para cezası uygulanır.

(4) Uygunsuzluğu gidereceğine dair taahhütte bulunmayan ya da taahhütte bulunmasına
rağmen uygunsuzluğu gidermeyen sorumlu hakkında Kanunun 20 nci maddesinin birinci fık-
rasının (ç) bendinde düzenlenen idari para cezası uygulanır.

Ciddi risk taşıyan uygunsuzluk
MADDE 11- (1) Risk değerlendirme sonucuna göre, ciddi risk taşıdığı tespit edilen

asansör için aşağıdaki işlemler uygulanır:
a) İl müdürlüğünce ilgili idareye asansörün hizmetten men edilmesi için bildirimde bu-

lunulur. Ayrıca asansörün kullandırılmaması gerektiği, denetimi gerçekleştiren il müdürlüğü
tarafından bina sorumlusuna tutanakla bildirilir veya resmî yazı ile tebliğ edilir.

b) Tespit edilen uygunsuzluklar, asansör monte edene elden tebligat, iadeli taahhütlü
posta veya Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri kapsamında bildirilir. Asansör monte
eden, tebliğ tarihinden itibaren on iş günü içerisinde tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin sa-
vunmasını il müdürlüğüne yazılı olarak iletir.

c) Asansör monte eden, verilen süre içerisinde herhangi bir savunmada bulunmaz veya
savunma yeterli görülmez ise tespit edilen uygunsuzlukların asansör monte edenden kaynak-
landığı kabul edilir. Savunmanın yeterli görülmesi halinde ise uygunsuzluğa sebep olan gerçek
ya da tüzel kişi sorumlu olarak kabul edilir.

ç) Sorumlu olduğu tespit edilen gerçek ya da tüzel kişiye uygunsuzlukların düzeltilmesi
amacıyla elden tebligat, iadeli taahhütlü posta veya Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri
kapsamında bildirimde bulunulur.

d) Sorumlu olduğu tespit edilen gerçek ya da tüzel kişi, denetimi yapan il müdürlüğüne
uygunsuzlukları içeren bildirimin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde
düzeltme işlemlerini gerçekleştireceğine dair taahhütte bulunması durumunda, il müdürlüğünce
kendisine en fazla otuz iş günü düzeltme süresi verilir. Taahhütte bulunmayan sorumlunun dü-
zeltme faaliyetinde bulunmayacağı kabul edilir.

e) Düzeltme işlemlerinin başlatılabilmesi için ilgili idare tarafından hizmetten men edi-
len asansörün mührünün bozulması amacıyla bina sorumlusunca ilgili idareye başvuru yapılır.

f) PGD sonucunda uygunsuzluğun giderilmesi için süre verilmiş olan asansöre aynı uy-
gunsuzluk için tekrar süre verilmez. Ancak verilen süre sonunda uygunsuzluğun sorumlunun
kusuruna dayanmayan sebeplerle giderilmediğinin tespiti halinde otuz iş gününü geçmemek
üzere il müdürlüğünce ek süre verilebilir.

g) Sorumlu, düzeltmeye tabi tuttuğu asansöre ilişkin tespit yapılabilmesi amacıyla test
ve muayene hizmetini gerçekleştiren onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuru-
luşuna başvurur. Test ve muayene takip raporu (d) ve (f) bentleri kapsamında verilen süre içe-
risinde il müdürlüğüne sorumlu tarafından sunulur.

ğ) Düzeltme faaliyeti sonucunda asansörün orta risk veya ciddi risk halinde kalması
durumunda il müdürlüğünce ilgili idareye asansörün hizmetten men edilmesi için bildirimde
bulunulur. Ayrıca asansörün kullandırılmaması gerektiği, denetimi gerçekleştiren il müdürlüğü
tarafından bina sorumlusuna tutanakla bildirilir veya resmî yazı ile tebliğ edilir. Bu durumda
tespit edilen uygunsuzluklar ve düzeltme faaliyetine ilişkin süreç bina sorumlusuna iletilir.

h) (ğ) bendi uyarınca ilgili idare tarafından hizmetten men edilen asansörün mührünün
bozularak düzeltme işlemlerinin başlatılabilmesi için bina sorumlusunca ilgili idareye başvuru
yapılır. Düzeltme işlemleri bina sorumlusu tarafından ilgili teknik düzenleme kapsamında asan-
sör monte eden statüsüne haiz olan bir montaj firmasına yaptırılır. Bina sorumlusunca (ğ) bendi
gereği il müdürlüğünce iletilen düzeltme faaliyetine ilişkin süreç yürütülür.
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ı) Test ve muayene hizmetini gerçekleştiren onaylanmış kuruluş veya uygunluk değer-
lendirme kuruluşu tarafından düzenlenen test ve muayene takip raporu neticesinde asansörün
uygun veya düşük risk seviyesine getirildiğinin belirlenmesi durumunda, asansör kullanıma
açılır. Bu durumda test ve muayene işlemlerine ilişkin masraflardan bina sorumlusu sorumlu
tutulamaz.

(2) Düzeltici faaliyete yönelik işlemlerin bina sorumlusu tarafından yürütülmesi duru-
munda asansördeki uygunsuzlukların giderilmesi için yapılan masraflar bina sorumlusu tara-
fından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumluya rücu edilebilir. Ayrıca, test ve muayene
ile test ve muayene takip işlemlerine ilişkin masraflar onaylanmış kuruluş veya uygunluk de-
ğerlendirme kuruluşu tarafından sorumluya fatura edilir.

(3) İl müdürlüğünce sorumlunun tespit edilememesi ve bina sorumlusunun, asansördeki
uygunsuzluğa sebep olan sorumluyu belgelerle ispatlayamaması halinde, asansörde bulunan
uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi bina sorumlusu tarafın-
dan sağlanır. Bu durumda test ve muayene ile test ve muayene takip işlemlerine ilişkin mas-
raflardan bina sorumlusu sorumlu tutulamaz.

(4) Sorumlu hakkında, tespit edilen uygunsuzluk türüne göre Kanunun 20 nci madde-
sinde düzenlenen idari para cezası uygulanır.

(5) Uygunsuzluğu gidereceğine dair taahhütte bulunmayan ya da taahhütte bulunmasına
rağmen uygunsuzluğu gidermeyen sorumlu hakkında Kanunun 20 nci maddesinin birinci fık-
rasının (ç) bendinde düzenlenen idari para cezası uygulanır.

(6) Ciddi risk taşıdığı tespit edilen asansör güvenlik aksamının monte edildiği asansör-
ler;

a) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği kapsamında
ciddi risk taşıdığı tespit edilen asansör güvenlik aksamının imalatçısı veya ithalatçısı asansör
monte edenleri, asansöre monte edilen asansör güvenlik aksamının ciddi risk taşıdığına ilişkin
bilgilendirir.

b) Asansör monte eden ciddi risk taşıdığı tespit edilen aksamdan kaynaklanan uygun-
suzluğu bildiği durumlarda uygunsuzluğun giderilmesi için gerekli düzeltici önlemleri ivedi-
likle alır.

c) Asansör monte edenin, ciddi risk taşıdığı tespit edilen asansör güvenlik aksamından
kaynaklanan uygunsuzluğu bildiği halde gidermediğine ilişkin il müdürlüğüne bildirimde bu-
lunulması durumunda, ciddi risk taşıdığı tespit edilen güvenlik aksamının monte edildiği ve
bu Yönetmelik kapsamında bulunan asansöre test ve muayene hizmeti alınmaksızın ciddi risk
tespitinde bulunulur. Bu durumda, asansör monte eden tarafından uygunsuzluğa esas düzeltme
faaliyeti gerçekleştirilir.

ç) (c) bendi kapsamında PGD başlatılması durumunda test ve muayene hizmeti alın-
maksızın asansöre yönelik bu madde kapsamında gerekli iş ve işlemler yürütülür. Ancak uy-
gunsuzluğa esas düzeltme faaliyetinin gerçekleştirildiğine ilişkin bu maddenin birinci fıkrasının
(g) ve (ı) bentlerinde düzenlenen takip raporu talep edilmez.

Şekli uygunsuzluk
MADDE 12- (1) Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)’nin 43 üncü maddesinde belirtilen

şekli uygunsuzlukların herhangi birinin tespit edilmesi durumunda, il müdürlüğü bu uygun-
suzlukları risk değerlendirmeye tabi tutar.
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(2) Yapılan değerlendirme sonucunda, şekli uygunsuzluğun düşük risk taşıdığının tespit
edilmesi durumunda 9 uncu madde hükümleri uygulanır. Ancak, bina sorumlusunun düşük risk
taşıyan şekli uygunsuzlukları giderme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

(3) Yapılan değerlendirme sonucunda, şekli uygunsuzluğun orta risk taşıdığının tespit
edilmesi durumunda 10 uncu, ciddi risk taşıdığının tespit edilmesi durumunda 11 inci madde
hükümleri uygulanır.

Uygunluk işareti ve belgelerinde usulsüzlük
MADDE 13- (1) Asansöre ilişkin teknik düzenlemenin gerektirdiği her türlü uygunluk

işareti ve belgesinin, test raporlarının ve diğer belgelerin gerçeğe aykırı şekilde düzenlenmesi,
kullanılması, tahrif veya taklit edilmesi durumunda Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkra-
sının (c) bendinde düzenlenen idari para cezası uygulanır.

İhbar ve şikâyetin değerlendirilmesi
MADDE 14- (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına intikal eden ihbar veya şikâyetler

PGD amacıyla kullanılabilir.
(2) Asansöre ilişkin ihbar veya şikâyetin, Bakanlık ya da il müdürlüğüne ulaşmasından

sonra ihbar veya şikâyet sahibinin başvurusunu geri alması durumunda PGD yapılıp yapılma-
yacağına il müdürlüğünce karar verilir.

(3) İhbara veya şikâyete konu asansörün konumunu belirten açık adres bilgisinin bulu-
namaması durumunda, il müdürlüğünce asansörün açık adresi talep edilir ve gelen bilgilerin
yeterli bulunması şartıyla PGD süreci başlatılır.

(4) İhbar veya şikâyete ilişkin başvurunun birden fazla asansöre konu olması durumun-
da, söz konusu asansörlere yönelik aylık bakım faaliyeti, ilk periyodik kontrol/periyodik kontrol
süreci, şikâyetin içeriği gibi hususlar göz önünde bulundurularak il müdürlüğünce yapılan de-
ğerlendirme sonucunda PGD’ye tabi tutulacak asansör sayısı belirlenebilir. Ancak, PGD’ye
tabi tutulmayacak asansörler için güvenlik önlemlerinin sağlanması esastır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Önlemler ve idari yaptırımların uygulanmasında yetki
MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında, Kanunda

veya 1705 sayılı Kanunda belirtilen idari para cezaları uygulanır.
(2) Kanun kapsamında uygulanacak idari para cezası kararları;
a) Denetimin Genel Müdürlük personeli tarafından yapılması halinde sorumluluk alanı

çerçevesinde Bakan Yardımcısı,
b) Denetimin sadece il müdürlüğü personeli tarafından veya Genel Müdürlük personeli

ile il müdürlüğü personelinin birlikte katılımıyla yapılması halinde asansörün monte edildiği
yerdeki il müdürü tarafından

verilir.
(3) Asansörün hizmetten men edilmesine ilişkin karar asansörün monte edildiği yerdeki

il müdürü tarafından alınır. Bu karar uygulanması amacıyla resmi yazıyla ilgili idareye bildi-
rilir.

(4) 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca uygulanması gereken idari yaptırım
kararı mahalli mülki amir tarafından verilir. İdari yaptırım kararı denetimi gerçekleştiren il mü-
dürlüğü tarafından uygulanır.
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(5) Yapıdan kaynaklanan uygunsuzlukların belirlenmesi durumunda, söz konusu uy-

gunsuzluklar yapıda fenni sorumluluğu üstlenmiş bulunan yapı denetim firmasının incelenmesi

amacıyla il müdürlüğünce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bildirilir.

(6) Test ve muayeneye tabi tutulmasına karar verilen asansöre müdahale edilemez.

Asansöre müdahale edilmesi durumunda, 7 nci maddenin birinci fıkrası gereğince bildirim ya-

pılanlardan, asansöre müdahale eden veya müdahale edilmesine yönelik kusuru bulunan taraf-

lara 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanır.

(7) Asansörü ilgili idareye tescil ettiren asansör monte eden ile söz konusu asansörün

montajını tamamlayan gerçek veya tüzel kişinin farklı olduğunun tespit edilmesi durumunda

her birine ayrı ayrı olmak üzere Kanunda öngörülen idari para cezası uygulanır.

(8) 7 nci maddenin beşinci fıkrasına göre asansör monte edenin veya asansör monte

edenin yetkili servisinin test ve muayeneye iştirak etmemesi durumunda asansör monte edene

1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanır.

(9) Asansörün kullandırılmamasına ilişkin bildirimde bulunulmasına rağmen asansörü

kullandıran bina sorumlusuna 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca

idari para cezası uygulanır.

Onaylanmış kuruluşlara bildirim

MADDE 16- (1) Bakanlık ya da İl Müdürlüğü yıl içerisinde gerçekleştirilen PGD so-

nuçlarını değerlendirerek gerekli görmesi halinde asansör monte edene ait bilgileri ilgili onay-

lanmış kuruluşa bildirir ve asansör monte eden hakkında ilgili mevzuat şartlarını taşıyıp taşı-

madığı hususunda yeniden değerlendirme yapılmasını talep edebilir.

(2) Birinci fıkrada talep edilen yeniden değerlendirmenin sonucu, ilgili onaylanmış ku-

ruluş tarafından talebi gerçekleştirene bildirilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18- (1) 16/10/2020 tarihli ve 31276 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asan-

sör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yö-

netmeliğine yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış kabul edilir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce PGD faaliyeti baş-

lamış ancak neticelendirilmemiş asansöre ilişkin işlemler, 18 inci madde ile yürürlükten kal-

dırılan Yönetmelik hükümleri kapsamında yürütülür. Ancak, idari yaptırım kararlarını uygula-

ma yetkisi bu Yönetmelik ile yetkili bulunanlardadır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Ge-

nel Müdürlüğünde görev yapan Devlet memurları ve sözleşmeli personelin disiplin amirlerini

belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Mü-

dürlüğünde 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Dü-

zenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerine

göre görev yapan Devlet memurları ve sözleşmeli personel hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 124 üncü maddesi, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 29/4/2021 tarihli ve

3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönet-

meliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin amirleri Ek-1 sayılı

Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun, 399 sa-

yılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uy-

gulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6- (1) 5/11/2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Genel Müdürü yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI
LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştı-
rılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkra-
sında yer alan “Depolama” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Depolama: Piyasa faaliyetinde bulunanların, rafinericilerin veya kullanıcıların stok
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendilerine ait veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hakkına
sahip bulundukları ve LPG’nin teknik düzenlemelere uygun olarak depolanmasını sağlayan
tesisler ile buralarda yürütülen iş ve işlemleri,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırı fiillerden do-

layı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanlara lisans verilmez. Lisans sahibinin tüzel
kişi olması durumunda söz konusu tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla yüzde ondan
fazla paya sahip ortaklar ile görevden ayrılmış olan veya halen görevde bulunan yönetim kurulu
başkan ve üyelerine, temsil ve ilzama yetkili olanlara lisans verilmez ve bu kişiler lisans baş-
vurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan pay sahibi olamaz.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Lisans tadil başvurularının ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlen-
dirme, sunulan belgelerin Kurum evrak sistemine giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde
tamamlanır. Lisans tadil başvurularının ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti hâ-
linde, söz konusu aykırılıklarının on iş günü içerisinde giderilmesi, aksi takdirde tadil başvu-
rusunun yapılmamış sayılacağı hususu, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Söz konusu
süre içerisinde aykırılıklar giderilmediği takdirde tadil başvurusu yapılmamış sayılır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (e)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent ve aynı maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.

“a) Lisans sahibinin iflasının kesinleşmesi halinde LPG Dağıtıcı ve LPG Depolama Li-
sansları Kurul Kararıyla; LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı, LPG
Tüpü İmalatı ve LPG Taşıma Lisansları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi
Başkanlığı kararıyla,

b) Lisans süresinin bitimi halinde tebligat yapılmaksızın kendiliğinden,
c) Lisans sahibinin ölümü veya birleşme ve devralmalar da dahil olmak üzere tüzel ki-

şiliğinin sona ermesi hallerinde LPG Dağıtıcı ve LPG Depolama Lisansları Kurul Kararıyla;
LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı, LPG Tüpü İmalatı ve LPG Ta-
şıma Lisansları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığı kararıyla,”

“e) Lisans alma koşullarından herhangi birinin kaybedildiğinin tespit edilmesi üzerine,
LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı Kurul Kararıyla; LPG Otogaz Bayilik, LPG
Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı, LPG Tüpü İmalatı ve LPG Taşıma Lisansları Sıvılaştırıl-
mış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığı kararıyla,”
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“f) Lisans verme aşamasında lisansa kayıt edilmiş belirli bir süre içerisinde yerine ge-

tirme yükümlülüğünün süresi içerisinde yerine getirilmemesi halinde LPG Dağıtıcı ve LPG

Depolama Lisansları Kurul Kararıyla; LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve

Bakımı, LPG Tüpü İmalatı ve LPG Taşıma Lisansları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Pi-

yasası Dairesi Başkanlığı kararıyla,”

“Depolama lisansları piyasada üçüncü kişilerle stok yükümlülüğü kapsamında girişilen

taahhütlere ilişkin yükümlülüklerin karşılanmış olduğunun belgeleriyle birlikte Kuruma ibraz

edilmesi koşuluyla, Kurul Kararıyla sona erdirilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“c) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereği

Ulusal Petrol Stok Mükellefiyeti kapsamında stok yükümlülüğünü yerine getirmek,”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23- LPG Depolama Lisansı sahipleri, piyasa faaliyetinde bulunanların, rafi-

nericilerin veya kullanıcıların stok ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendilerine ait veya yapılan

sözleşmeler gereği kullanım hakkına sahip bulundukları ve teknik düzenlemelere, standartlara,

ilgili ve diğer mevzuata uygun depoların işletilmesi ile iştigal edebilir.”

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

—— • ——

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ 

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

DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2022/3)

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

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

Mallar Listesine 57 nci sıra olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.

“57- Uzunlamasına testere ile biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6

mm. yi geçmeyen, kaplama için (lamine edilmiş ağaçların dilimlenmesiyle elde edilenler dahil),

kontrplak için veya benzeri lamine edilmiş ağaçlar ve diğer ağaçlar için yapraklar (rendelenmiş,

zımparalanmış, ekli veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTP: 44.08)”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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KURUL KARARLARI
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KARAR
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YARGITAY KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
    2771/1-1 
 

—— • —— 
 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
    2772/1-1 
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İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2553 

—— • —— 
İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2575 

—— • —— 
İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2558 
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İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2573 

—— • —— 
İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2587 

—— • —— 
İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2588 
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Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2749 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

İBRELİ DİKİLİ AĞAÇLAR AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE  
YÖNTEMİ İLE SATILACAKTIR 

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı:2886 
Bölge Müdürlüğü: Çanakkale OBM // İşletme Müdürlüğü: Çanakkale 
İhale Tarihi: 21.03.2021 // İhale Saati: 11:30 
İhale Yeri: https://esatis.ogm.gov.tr/ 
1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 

belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Arttırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

S.No Şefliği Cinsi 
Bölme 

No 
P. 
No 

Adet m3/Ster 
Muhammen 

Bedel 
(TL) 

Geçici 
Teminat 

(TL) 

1 İntepe 
İb. Dikili 

Ağaç 
3 90 13.373 4.670,353 830 116.292,00 

2 İntepe 
İb. Dikili 

Ağaç 
159 91 7.368 4.354,655 900 117.576,00 

3 Çanakkale 
İb. Dikili 

Ağaç 
26 92 12440 8.880,033 1024 272.795,00 

Toplam: 33181 17.905,041 2754 506.663,00 

2) İhale İlgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr 
adreslerinde temin edilmelidir. 

3) Teminat tutarı Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR4800010000 
72115994785001 Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No 
belirtilmelidir. 

4) İrtibat için: 0286 217 22 46 / Döner Sermaye Muhasebe Servisi-Satış Memuru Sercan 
ERDOĞAN 2887/2-1 
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BİG-BAG TORBALI KURU ÇAY NAKLİYE İHALESİ YAPILACAKTIR 
Sümer Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1.  Fabrikamızdan 100.Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne 3.000 Ton Yarı 

Mamul (torbalı) Kuru Çay Nakliyesi işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak, Satınalma ve İhale 
yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yapılacaktır. 

2.  Bu işe ait ihale dokümanı, Sümer Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Sümer Köyü Merkez 
Mevkii No:66/1/3Fındıklı-RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur 

3.  İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.03.2022-Çarşamba  ya kadar Sümer Çay Fabrikası 
Müdürlüğü/ Sümer Köyü Merkez Mevkii No:66/1/3Fındıklı-RİZEadresinde bulunacak şekilde 
elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00 
de açılacaktır. 

4.  Postada meydana gelecek gecikmeler ile telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. 

5.  İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici 
teminat vereceklerdir. Kesin teminat ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 
oranında alınır. 

6.  Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 
olmalıdır. 

7. İhale, Sümer Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
8. Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya 
kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2756/1-1 

——• —— 
DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN BAKIM VE ONARIMLARINDA KULLANILMAK 

ÜZERE 12 ADET KRANK MİLİ SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/212241 
1- İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71539 - 0312 309 13 53 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2- İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı: Şirketimiz Parkında Mevcut DE 24000 Tipi 

Lokomotiflerin Bakım ve Onarımlarında Kullanılmak Üzere 12 Adet Krank Mili Temini İşi 
3- İhalenin Yapılacağı Yer: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 

Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)/Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom 
Caddesi No: 3 C Gar Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE 

4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
04.04.2022 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 
1065 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ 
adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 100,00 TL 
bedelle temin edilebilir. 

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8- Bu ihale, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 
Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir. 

9- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 
tabi değildir. 

    2796/1-1 
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GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 

Konya İli Karatay Belediye Başkanlığından: 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları ve muhammen bedeli yazılı 

gayrimenkul 2886 sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde kapalı teklif usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 23.03.2022 Çarşamba günü saat 15:00'de Belediye Encümenince, Encümen 

toplantı salonunda yapılacaktır. 

3- İhaleye gireceklerin en geç 23.03.2022 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar geçici 

teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 sayılı kanuna göre teminat yerine 

geçen belgeler ile 5. maddede belirtilen belgeleri encümen başkanlığına sunulmak üzere Yazı 

İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

4- Gayrimenkulün bedeli; 

a) Satılacak gayrimenkulün bedeli sözleşme tarihinde %25 peşin geri kalanı peşinat tahsil 

edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 23 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecektir. 

b) Satışlar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17-4/p maddesi gereği KDV’den 

muaftır. 

5- Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler; 

A. Dış zarf 

a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak), Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 

b) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir.) 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı 

yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri, 

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye 

katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine borcu 

olmadığına dair belge, 

f) Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak 

girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen 

belgelerin verilmesi gerekir.) 

B. İç zarf 

a) Teklif mektubu. 

6- Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir. 

7- Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

S. 

N 
Mahalle Ada Parsel 

Blok / 

Bağ.Böl. 

Kat 

m2 Niteliği 
Muhammen 

Bedel TL 

Geçici 

Teminat 

Bedeli TL 

1 Ş.Ulemarecepağa 31194 2 
2 / 23 

Zemin 
450,00 Dükkan 3.900.000,00 117.000,00 

    2684/1-1 
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1 ADET IV. GRUP KÜÇÜK ALAN MADEN SAHASI, MÜCAVİRİNDEKİ  

RUHSAT SAHİPLERİ ARASINDA İHALE EDİLECEKTİR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Konu: Küçük alan ihale ilanı 

6592 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanunu Maden Sahaları İhale 

Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası hükmü gereğince ruhsat sahaları arasında küçük 

alan olarak 1 adet IV. Grup ER: 3347843 sayılı küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat 

sahipleri arasında Maden Kanununun 30 ncu maddesine göre 30.03.2022 tarihinde saat 09.30 da 

ihale edilecektir. 

1- Küçük alan olarak belirlenen sahaların ili, erişim numarası, maden grubu, koordinat 

dökümleri, alanı, taban ihale bedeli, ihale tarihi ve saati ile ihaleye katılabilecek ihalelik alan 

mücavirindeki ruhsat sahiplerinin isimlerini içeren listeler, Genel Müdürlük internet sayfasında en 

az on beş gün önceden ilan edilecektir. 

2- Bu sahalar için başvurular, sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve 09.00-09.30 saatleri 

arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü; Mevlana Bulvarı No: 76 Beştepe Yenimahalle/ 

ANKARA adresindeki Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonunda İhale Komisyonuna 

doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3- Küçük alan için yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını ayrı ayrı 

kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 

Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim 

No, Unvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin 

yazılması gerekmektedir. 

4- İhale teminatı teklif edilen ihale bedelinin % 20’sinden ve taban ihale bedelinden az 

olamaz. 

5- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra; 

a) Başvuru yapılmayan sahalar ihalelik saha konumuna gelecektir. 

b) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

c) İhale edilmek üzere ilan edilen sahaya ruhsat sahiplerinden birinin müracaat etmesi 

halinde ihale kapalı teklife göre sonuçlanacaktır. 

d) İhale edilmek üzere ilan edilen sahaya birden fazla ruhsat sahibi müracaat etmesi 

halinde sahanın ihalesi kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 

e) Yapılan ihale sonucu; İhaleyi kazanan müracaatçının şartnamede belirtilen süre 

içerisinde teklif ettiği İhale bedelini ve işletme ruhsat taban bedelini ilgili yere yatırmak 

zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilecektir. 

f) İhale Bedelini ve İşletme ruhsat taban bedelinin şartnamede belirtilen süre içerisinde 

yatırılmasından sonra bu alan ihaleyi kazanan müracaatçının ruhsatına ilave edilir. 

6- İhale Şartnamesi Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanacaktır. Müracaatçıların, 

ihale şartname bedeli olan 1.500,00 TL’yi Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, 

Ziraat Katılım, Emlak Katılım Bankaları aracılığıyla "İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve 

Banko Önü Tahsilat ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları 

gerekmektedir. 

    2843/1-1 
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KİREÇTAŞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2022/2023 Pancar Kampanyası Dönemi İhtiyacı Olan 30.000 Ton (+- % 20 

toleranslı) Kireçtaşı Alımı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2022/220875 

1- İdarenin 

a) Adresi : Bursa Karayolu üzeri 4. Km Susurluk/BALIKESİR 

b) Telefon No : 0 266 865 19 40 (4 Hat) 

c) Faks No : 0 266 865 26 04-05 

2- İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 30.000 Ton Kireçtaşı Satın Alınacaktır. 

b) Teslim Yeri : Susurluk Şeker Fabrikası Stok Sahası 

c) İşin Süresi : İdare Tarafından Yazılı Olarak Bildirilecektir. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Susurluk Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 23.03.2022 Saat 10.30 

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

Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve TL. 200,00 (Y.İkiyüzTürklirası) bedel karşılığında 

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

zorunludur. 

5- “Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi”, “Mucur ve Balast üretimi”, benzer iştir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

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

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

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

    2898/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

İlimiz Ortahisar İlçesi, Çömlekçi Mahallesi, tapunun 2320 ada 43 nolu parselde kayıtlı 

1198,51 m²‘lik taşınmaz üzerindeki yapılar ile birlikte 2886 sayılı DİK’nun 35/a maddesi 

uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır. 

Taşınmazın ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgeler ile 

birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olacak şekilde hazırlayarak ve Trabzon 

Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına 23.03.2022 tarih ve saat 10:30 

kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü 

olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi (Yazı 

İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) ile hangi işe ait olduğu isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret 

Unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar 

Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, 

Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas 

alınır. 

İhale, 23.03.2022 tarihinde saat 11:00’da Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen 

salonunda yapılacaktır. Satış ihalesi iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren kanuni süresi 

içerisinde satış bedelini yüklenici peşin ödeyecektir. 

S. 

No 

İlçe/ 

Mahalle 

Ada/ 

Parsel 
Cinsi Satış Bedeli Geçici Teminat

İhale 

Tarihi 

İhale 

Saati 

1 
Ortahisar/ 

Çömlekçi 
2320/43 

Arsa  

(Akaryakıt servis 

istasyonu) 

25.000.000,00 TL 750.000,00 TL 23.03.2022 11:00 

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER: 

a. Nüfus cüzdan Fotokopisi. 

b. Kanuni ikametgâh belgesi. 

c. Türkiye’de tebligat için adres beyanı 

d. Noter tasdikli imza beyannamesi. 

e. Şartname alındı makbuzu. 

f. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuzların aslı veya teminat mektupları. 

g. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ve teklif 

vermeye ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

h. Belediyemize ait, borcu yoktur belgesi. 

i. 2886 sayılı Yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge. 

j. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi. 
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k. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul 

edildiğine dair belge. 

l. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her 

biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak) 

TÜZEL KİŞİLER 

a. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler 

Müdürlüğünden veya ilgili makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

b. 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. 

c. Noter tasdikli imza sirküsü. (Dernekler için ihaleye katılmak için yetkilendirdiği kişiyi 

belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza 

beyannamesi) 

d. Şartname alındı makbuzu. 

e. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuzların aslı veya teminat mektupları. 

f. Belediyemize ait, borcu yoktur belgesi. 

g. 2886 sayılı Yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge. 

h. Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

i. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi. 

j. İhaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı belge. 

k. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul 

edildiğine dair yazılı belge. 

l. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her 

biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak) 

Tüm bu belgeler, eksiksiz ve asıl olarak hazırlanarak, şartnamenin 9. maddesine göre 

hazırlanarak ihale saatinden önce Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi 

Başkanlığına ilanda belirtilen saate kadar alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. İstekliler 

İhalenin yapılacak olduğu Büyükşehir Belediye Encümen salonunda hazır bulunulacaktır. İhaleye 

teklif verenlerden ihaleye katılmayanlar sundukları teklifler son teklif olarak kabul edilecektir. 

İhale şartnamesi, istek halinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi 

Başkanlığında 2.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. 

İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.  

İlan olunur. 2409/1-1 
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REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 

Consultancy Services for Design of 

School Buildings in İstanbul 

(AIIB-CB6) 

Country : Turkey 

Name of the Project : Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness 

(ISMEP) Project 

Loan No./Grant No. : L0319A 

Assignment Title : Consultancy Services for Design of School Buildings in İstanbul 

Reference No. : AIIB-CB6 

The Republic of Turkey, Istanbul Governorship, Istanbul Project Coordination Unit has 

received a loan from the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) toward the cost of the 

Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness (ISMEP) Project and intends to 

apply part of the proceeds for consulting services.  

The consulting services (“the Services”) include the design of school buildings. These 

buildings are located in Istanbul. The number of buildings will vary due to the evacuation plan of 

the Provincial Directorates of National Education. However, the final number of buildings will 

have been decided in the Request for Proposal (RfP) documents to be sent to the short-listed 

consultants. 

The services to be performed shall include; 

•Preparation of conceptional architectural drawings to meet site conditions and 

beneficiary needs for the selected buildings.    

•Requirement of geo-technical surveys and data collection studies for the site to examine 

the soil conditions for the buildings to be constructed. 

•Preparation of all related construction drawings considering technical requirements and 

applicable standards (structural, architectural, mechanical, electrical, electronics and 

communication, infrastructural and landscaping drawings, etc.) in compliance with new local 

building codes in disaster prone areas.  

•Preparation of all necessary technical specifications, Bill of Quantities and tender 

documents with respect to final construction drawings.  

All the final and detailed designs, technical specifications, and tender/contract documents 

for the procurement of the Works shall be prepared by the Consultants with due care and 

diligence.  

The services will cover the design of approximately 30 school buildings. The estimated 

duration for completion of the services is approximately 16 months. 

The Republic of Turkey, Istanbul Governorship, Istanbul Project Coordination Unit now 

invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in providing the 

Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the 

required qualifications and relevant experience to perform the Services. The shortlisting criteria 

are (not limited to):  

•Company information: name, status, address, telephone number, facsimile number, year 

of establishment, contact person for the project, turnover for the previous 5 (five) years (2017-

2018-2019-2020-2021), number of permanent staff and part-timers, fields of expertise.  
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•The Consultant must have the experience of major similar assignment completed in past 

ten years for design (architectural, mechanical, electrical, fire system, etc.) in School Buildings 

including value of consulting services and total closed area of each similar assignment, location, 

number of staff involved in the contract, name of the Client, name of partners for contract 

execution and share of services, source of financing, type of services provided, contract 

commencement and completion dates, brief description of the contract;  

•Letters of recommendation or certification of certificates for the last ten years including 

the start and end dates and the personnel involved from previous Employers; 

•Curriculum Vitae, specifying experience in similar assignments, max 10 CVs of experts 

of various professions requested under such services of staff who may be available to work on the 

assignment(s); 

•Form of association (sub-contractor/joint venture) for the execution of the contract(s), if 

the case may be, and identification of the leading company. Same information shall be submitted 

for the leading company and the associate companies. 

•A list of ongoing assignments including the start and end dates and the personnel 

involved. 

•The Consultant shall provide accurate information on any current or past litigation or 

arbitration resulting from tenders and contracts completed, terminated, or under execution by him 

over the past 5 (five) years. 

The attention of interested Consultants is drawn to Section II, paragraph 4.4, and 

paragraph 4.9 of the AIIB’s “Procurement Instructions for Recipients” June 2, 2016, setting forth 

the AIIB’s policy on conflict of interest and eligibility.   

Eligible consulting firms are invited to indicate their interest in providing the services. 

Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications 

and relevant experience to perform the services. Consultants may associate with other firms to 

enhance their qualifications, but should indicate clearly whether the association is in the form of a 

joint venture and/or a sub-consultancy. In the case of a joint venture, all the partners in the joint 

venture shall be jointly and severally liable for the entire contract, if selected. 

A Consultant will be selected in accordance with the QCBS (Quality Cost Based 

Selection) method set out in the AIIB’s “Procurement Instructions for Recipients” June 2, 2016. 

Further information can be obtained at the address below during office hours10:00 a.m. to 

16:00 p.m. local time. 

Expression of interest dossier shall be submitted in both hardcopy & softcopy(digital) 

formats and must be delivered in a written form to the address below by surface mail, courier or 

hand delivery by April 14th of 2022 | 16:00 (local time, Istanbul). Applications by e-mail shall not 

be accepted. All submitted data shall be in English language. IPCU reserves the right to reject the 

applications received after the abovereferenced date. 

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 

Attn: Kazım Gökhan ELGİN 

Kısıklı Mahallesi Alemdağ Yanyolu No: 6  

Üsküdar/Istanbul/TURKEY 

Tel : +90 216 505 55 00 

Fax : +90 216 225 04 85 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

 2805/1-1 
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DİJİTAL EĞİTİM ANİMASYON SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  
Dijital Eğitim Animasyon Sistemi Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki 

esasları 20 nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2022/198568 
1- İdarenin 
a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42 
c) Elektronik posta adresi : bilars@hacettepe.edu.tr. 
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Dijital Eğitim Animasyon Sistemi Alımı 1 adet 
b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi 
c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim 

günü 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Toplantı Odası 

b) Tarihi ve saati : 17.03.2022 Perşembe günü saat 14.00 
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 sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde 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, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 
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4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
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.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
4.3.1.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış 
olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik 
kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki 
sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı 
altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları 
imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli 
yer almalıdır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, 
isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" 
"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 
tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 
sunulur. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 
görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR 
960001200154100006000107 numaralı Halkbank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına 
vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü 
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan 
satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler 17.03.2022 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 
bürosu Beytepe/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 geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
    2854/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 2885/1-1 
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Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

01/03/2022 tarihli ve 31765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Üniversitemize Öğretim 
Üyesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolara personel alım ilanında yer alan aşağıda belirtilen kadrolar 
Rektörlüğümüzce iptal edilmiş olup, söz konusu kadroya başvuran adaylara duyurulur. 

Tablo 1 
Akademik 

Birim 
Bölüm 

Kadro 
Sayısı 

Kadro 
Unvanı 

İlan Şartları 

Sıra 3 
Mühendislik 
ve Mimarlık 
Fakültesi 

Mimarlık 3 
Dr. 

Öğretim 
Üyesi 

Mimarlık Ana Bilim Dalı’nda doktora derecesine sahip 
olmak 

Sıra 5 
Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Dijital Oyun 
Tasarımı 

3 
Dr. 

Öğretim 
Üyesi 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar 
ve Öğretim Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Dijital Oyun 
Tasarımı, Grafik Tasarımı, Çizgi Film Animasyon veya 
Görsel İletişim Tasarımı alanında doktora/sanatta 
yeterlilik derecesine sahip olmak ve/veya Dijital oyun 
tasarımı alanında çalışmaları olmak 

 

Tablo 2 
Akademik 

Birim 
Bölüm 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 
İlan Şartları ALES 

Yabancı 

Dil 

Sıra 5 
Meslek 

Yüksekokulu 

Ameliyathane 

Hizmetleri 
3 

Öğretim 

Görevlisi 

Sağlık Bilimleri ve Sağlık Hizmetleri 

alanlarından lisans mezunu olmak 

ve ilgili alanlarda tezli yüksek lisans 

yapmış olmak 

70 

SAY-EA 
Muaf 

Sıra 9 
Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi 

Laboratuvar 

Teknikleri 

3 
Öğretim 

Görevlisi 

Sağlık Bilimleri ve Sağlık Hizmetleri 

alanlarından lisans mezunu olmak 

ve ilgili alanlarda tezli yüksek lisans 

yapmış olmak 

70 

SAY- 

EA 

Muaf 

Sıra 16 
Meslek 

Yüksekokulu 

Çocuk 

Gelişimi 
3 

Öğretim 

Görevlisi 

Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Eğitimi, 

Sınıf Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık, Psikoloji, Eğitim 

Yönetimi, Özel Eğitim alanlarının 

birinden lisans mezunu olmak ve ilgili 

alanların birinde tezli 

yüksek lisans yapmış olmak 

70 

SÖZ- 

EA 

Muaf 

 

Tablo 3 
Akademik 

Birim 
Bölüm 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 
İlan Şartları ALES 

Yabancı 

Dil 

Sıra 2 

Mühendislik 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

Mimarlık 1 
Araştırma 

Görevlisi 

Mimarlık Ana Bilim Dalı’nda tezli 

yüksek lisans veya doktora yapıyor 

olmak 

70 

SAY- EA 
50 

Sıra 6 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Dijital Oyun 

Tasarımı 
1 

Araştırma 

Görevlisi 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim 

Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, 

Dijital Oyun Tasarımı, Grafik 

Tasarımı, Çizgi Film Animasyon 

veya Görsel İletişim Tasarımı 

bölümlerinden tezli yüksek lisans 

veya doktora/sanatta yeterlilik 

yapıyor olmak 

70 

SÖZ- 

SAY- EA 

50 
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Aydın İli Koçarlı Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Aydın ili Koçarlı Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair 

Sınav ve Atama Yönetmeliği”nin hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, 
nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş 

kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. 

Sıra 

No 

Kadro 

Unvanı 
Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS  

Türü 

KPSS  

Puanı 

1 Memur GİH 11 1 

Lisans düzeyinde eğitim 

veren Fakültelerin Halkla 

İlişkiler ve Tanıtım veya 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 

programlarından mezun 

olmak. En az B Sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Kadın/Erkek P3 
En az 

50 

2 Memur GİH 11 1 

Lisans düzeyinde eğitim 

veren Fakültelerin Halkla 

İlişkiler ve Tanıtım, Halkla 

İlişkiler ve Reklamcılık, Kamu 

Yönetimi, İşletme, Türk Dili 

Edebiyatı Öğretmenliği veya 

Türk Dili ve Edebiyatı, 

Çağdaş Türk Lehçeleri ve 

Edebiyatları, Türk Halk Bilimi 

bölümlerinden mezun olmak. 

En az B Sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Kadın/Erkek P3 
En az 

50 

3 Memur GİH 11 1 

İşletme Yönetimi veya İnsan 

Kaynakları Yönetimi önlisans 

programlarının birinden 

mezun olmak. En az B Sınıfı 

sürücü belgesine sahip 

olmak. 

Kadın/Erkek P93 
En az 

55 

4 V.H.K.İ. GİH 9 1 

Lisans düzeyinde eğitim 

veren Fakültelerin Kamu 

Yönetimi veya İşletme 

programlarından mezun 

olmak. Milli Eğitim Bakanlığı 

onaylı Bilgisayar sertifikasına 

sahip olmak veya mezun 

olduğu okulda bilgisayar 

dersi gördüğünü belgelemek. 

En az B Sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Kadın/Erkek P3 
En az 

65 
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5 
Bilgisayar 

İşletmeni 
GİH 9 1 

Lisans düzeyinde eğitim 

veren Fakültelerin İşletme 

veya Kamu Yönetimi 

programlarından mezun 

olmak. Milli Eğitim Bakanlığı 

onaylı Bilgisayar sertifikasına 

sahip olmak veya mezun 

olduğu okulda bilgisayar 

dersi gördüğünü belgelemek. 

En az B Sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Kadın/Erkek P3 
En az 

60 

6 Eğitmen GİH 9 1 

Lisans düzeyinde eğitim 

veren Fakültelerin Türk Dili 

ve Edebiyatı, Çağdaş Türk 

Lehçeleri ve Edebiyatı, Türk 

Halk Bilimi bölümlerinden 

mezun olmak ve Talim ve 

Terbiye Kurulu Başkanlığınca 

kabul edilen Pedagojik 

Formasyon Eğitimi almış 

olduğunu belgelemek veya 

Türk Dili ve Edebiyatı 

Öğretmenliği mezunu olmak. 

En az B Sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Kadın/Erkek P3 
En az 

55 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 

Belediyemize yukarıda belirtilen boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 

olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak. 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

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

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

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

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 
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d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 

askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 

bulunmamak, 

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 

2- BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR: 

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını 

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım 

yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak. 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 

nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen 

tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

d) V.H.K.İ.ve Bilgisayar İşletmeni kadrosu için, MEB onaylı Bilgisayar sertifikasına 

sahip olmak veya mezun olduğu okuldan Bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek. 

e) Eğitmen kadrosuna başvurularda, tablonun nitelik kısmında belirtilen bölümler için 

(Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği hariç) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca kabul edilen 

Pedagojik Formasyon Eğitimi almış olduğunu belgelemek. 

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 

Başvuru sırasında; 

Başvuru Formu, Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından www.kocarli.bel.tr 

temin edilecektir. 

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 

a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi, 

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten 

alınan kare kodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik 

edilebilir), 

c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı 

ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama barkodlu 

bilgisayar çıktısı, 

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 

f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 

g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir), 

h) 3 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak) 

i) Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Her aday eğitim durumuna göre ilan 

edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.) 
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j) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu 

okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir), 

k) Eğitmen kadrosuna başvurularda, tablonun nitelik kısmında belirtilen bölümler için 

(Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği hariç) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca kabul edilen 

Pedagojik Formasyon Eğitimi almış olduğunu belgelemek. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir) 

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan 

başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz 

edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.) 

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 

Adaylar, yazılı sınava katılabilmek için; 

a) Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 13.04.2022 ile 15.04.2022 tarihleri (mesai 

günlerinde saat 09.30-16.30 arasında) Orta mahalle Cumhuriyet Meydanı No: 6D Koçarlı/AYDIN 

adresindeki Koçarlı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

b) Elektronik ortamda, Belediyemizin yaziisleri@kocarli.bel.tr. mail adresine, 

c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Koçarlı Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri 

Müdürlüğü, Orta mahalle Cumhuriyet Meydanı No: 6D Koçarlı/AYDIN adresine 

gönderebileceklerdir. 

d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 

e) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 

- Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek 

suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere 

atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday yazılı sınava çağrılacaktır. 

- Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 

çağrılacaktır. 

- Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 

başvuruların değerlendirmesini müteakip 20.04.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz 

www.kocarli.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir. 

- Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 

adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” 

gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

- Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 

bulunulmayacaktır. 

- Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 

bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 

adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 

sorumluluğundadır. 
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- Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 

ulaşmamasından Koçarlı Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır. 

6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 

Yazılı sınav 27.04.2022 günü saat 09.30’da başlamak üzere Orta mahalle Cumhuriyet 

Meydanı No: 6D Koçarlı/AYDIN adresindeki Koçarlı Belediye Başkanlığı - AYDIN adresinde 

yapılacaktır. Yazılı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir. 

Yazılı Sınav Konuları: 

1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 

2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

4. Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile 

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 

7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ: 

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat 

konularında 15’ er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 

ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 

sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması 

şarttır. 

Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediye tarafından yapılan yazılı puanı ile KPSS 

puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet sitesinden 

ilan edilecektir. 

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 

öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 

asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirtilenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 

belediyenin internet adresinden (www.kocarli.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca 

yazılı tebligat yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 

puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 

kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

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

gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 

gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 

hiçbir hak ve talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 

gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 

sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 2748/1-1 
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İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire 

Başkanlığı'na şahsen/posta yolu ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular 

dikkate alınmayacaktır. 

İlan Başlama Tarihi : 11.03.2022 

İlan Bitiş Tarihi : 25.03.2022 

Başvuru Yeri : Hamidiye Mah., Anadolu Cad., No: 40/2 Kağıthane/İSTANBUL / 

444 34 39 

S/N 
FAKÜLTE / 

BİRİM 

BÖLÜM / 

PROGRAM 

ANABİLİM 

DALI / 

BİLİM DALI 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 

UZMANLIK ALANI / 

ARANILAN ŞARTLAR 

1 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimler 

Çocuk 

Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Doç. Dr. 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak 

ve Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı'nda 

Doçentlik unvanına sahip 

olmak. 

2 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimler 
Nükleer Tıp 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak 

ve Nükleer Tıp Anabilim 

Dalı'nda uzmanlık eğitimini 

tamamlamış olmak. 

3 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimler 
Kardiyoloji Prof. Dr. 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak 

ve Kardiyoloji Anabilim 

Dalı'nda Doçentlik unvanına 

sahip olmak. 

4 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimler 
Kardiyoloji 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak 

ve Kardiyoloji Anabilim 

Dalı'nda uzmanlık eğitimini 

tamamlamış olmak. 

5 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Üroloji Doç. Dr. 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak 

ve Üroloji Anabilim Dalı'nda 

Doçentlik unvanına sahip 

olmak. 

6 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Genel 

Cerrahi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak 

ve Genel Cerrahi Anabilim 

Dalı'nda uzmanlık eğitimini 

tamamlamış olmak. 

7 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kadın 

Hastalıkları 

ve Doğum 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak 

ve Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Anabilim Dalı'nda 

uzmanlık eğitimini 

tamamlamış olmak. 
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8 

İnsan ve 

Toplum 

Bilimleri 

Fakültesi 

Psikoloji 

Bölümü  
Prof. Dr. 1 

Psikoloji alanında Doçentlik 

unvanına sahip olmak. 

9 

İnsan ve 

Toplum 

Bilimleri 

Fakültesi 

Psikoloji 

Bölümü  
Doç. Dr. 1 

Psikoloji alanında Doçentlik 

unvanına sahip olmak. 

10 

İnsan ve 

Toplum 

Bilimleri 

Fakültesi 

Psikoloji 

Bölümü 

(İngilizce) 
 

Prof. Dr. 1 

Psikoloji alanında Doçentlik 

unvanına sahip olmak. 

Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen 

merkezî yabancı dil sınavları 

ile eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil 

sınavlarının birinden 85 ve 

üzeri puana sahip olmak. 

11 

İnsan ve 

Toplum 

Bilimleri 

Fakültesi 

Psikoloji 

Bölümü 

(İngilizce) 
 

Doç. Dr. 1 

Psikoloji alanında Doçentlik 

unvanına sahip olmak. 

Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen 

merkezî yabancı dil sınavları 

ile eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil 

sınavlarının birinden 85 ve 

üzeri puana sahip olmak. 

12 

İnsan ve 

Toplum 

Bilimleri 

Fakültesi 

Psikoloji 

Bölümü 

(İngilizce) 
 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Psikoloji veya Rehberlik ve 

Psikolojik Danışmanlık lisans 

mezunu olmak ve Psikoloji 

alanında doktora eğitimini 

tamamlamış olmak. 

Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen 

merkezî yabancı dil sınavları 

ile eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil 

sınavlarının birinden 85 ve 

üzeri puana sahip olmak. 
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13 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik 

Bölümü 
 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Beslenme ve Diyetetik 

bölümü lisans mezunu olmak 

ve Beslenme ve Diyetetik 

Anabilim Dalı'nda doktora 

eğitimini tamamlamış olmak. 

14 
Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi 

Görüntüleme 

Teknikleri 
 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak 

ve Radyodiagnostik Anabilim 

Dalı'nda uzmanlık eğitimini 

tamamlamış olmak. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

* Başvuru Dilekçesi 

* Başvuru Formu 

* YÖK Formatında Özgeçmiş 

* Diploma Fotokopileri 

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, 

Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), 

* Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik 

Belgesi 

* Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

* Fotoğraf (2 Adet) 

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya           

(1'i matbu 5'i CD), Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (1'i matbu 3'ü CD) 

* Akademik Unvana Atanma Yazıları Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Atama 

Yazıları (Varsa) 

* Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi 

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

Belge (Varsa) 

* Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) 

    2738/1/1-1 

—— • —— 

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki 

Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 

Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca “Öğretim 

Elemanı” Alınacaktır. 

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire 

Başkanlığı' na şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan 

başvurular dikkate alınmaz. 

*ALES puan türü başvuru yapan adayın lisans mezuniyeti dikkate alınarak belirlenecektir.  
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İlan Başlama Tarihi  : 11.03.2022 

İlan Bitiş Tarihi : 25.03.2022 

Ön Değerlendirme Tarihi : 28.03.2022 

Sınav Giriş Tarihi : 30.03.2022 

Sonuç Açıklama Tarihi : 31.03.2022 

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.atlas.edu.tr 

Başvuru Yeri  : Hamidiye Mah., Anadolu Cad., No: 40/2 

Kağıthane/İSTANBUL / 444 34 39 

S/N 
FAKÜLTE / 

BİRİM 

BÖLÜM / 

PROGRAM 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 

UZMANLIK ALANI / 

ARANILAN 

ŞARTLAR 

*ALES 

PUANI 

YDS/Eşdeğeri  

(İngilizce) 

1 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Bölümü 

Arş. Gör. 1 

Bilgisayar 

Mühendisliği veya 

Yazılım Mühendisliği 

lisans mezunu 

olmak. 

70 50 

2 
Meslek 

Yüksekokulu 

Diş Protez 

Teknolojisi 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi lisans 

mezunu olmak. 

70 - 

3 Rektörlük 
Ortak Dersler 

Bölümü 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

2 

İngilizce 

Öğretmenliği, İngiliz 

Dili ve Edebiyatı, 

Amerikan Kültürü ve 

Edebiyatı alanlarının 

birinden lisans 

mezunu olup ilgili 

alanların birinde tezli 

yüksek lisans 

mezunu olmak. 

70 85 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

* Başvuru Dilekçesi 

* Başvuru Formu 

* YÖK Formatında Özgeçmiş 

* Diploma Fotokopileri, e-Devlet kapısından alınan Mezuniyet Belgesi ve Lisans ve 

Lisansüstü Eğitiminin Onaylı Transkripti 

* Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma 

denkliğinin onaylandığını gösterir belge 

* ALES Belgesinin Fotokopisi veya İnternet Çıktısı 

* Lisans Eğitiminin Puan Türünü Gösterir ÖSYS Kazandı Belgesi 

* Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesinin Fotokopisi veya İnternet Çıktısı 

* Hizmet Belgesi (Çalışmış olduğuna dair yazı) 

* Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

* Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) 

    2738/2/1-1 
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İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 
ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacaktır. 

İstenilen Belgeler: 
Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim 

bilgileri; adres, telefon numarası e-posta vs. açıkça belirtilecektir.)  
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
YÖK Formatlı Özgeçmiş, 
Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,  
Adli Sicil Belgesi, 
Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti, 
Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti) 

(Devam ediyorsa öğrenci belgesi), 
Lisans Not Döküm Belgesi/Transkript (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti), 
ALES Sonuç Belgesi, 
Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Lisans Programlarına başvuru yapacak adaylardan 

istenilmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 
50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.) 

Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca 
denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi  

2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 
e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve 

eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  
Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 
Öğretim elemanı başvurularının yapılacağı birim, adres: 
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi; Yabancı Diller Bölümü Sekreterliği, Türk Dili Bölümü 

Sekreterliği, Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İSTANBUL 
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sekreterliği Bostancı Yerleşkesi 

3. Mezarlık Sok., 34752 İçerenköy, Ataşehir/İSTANBUL 
İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 11.03.2022 
İLAN BİTİŞ TARİHİ : 25.03.2022 
ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ : 28.03.2022 
SINAV GİRİŞ TARİHİ : 30.03.2022 
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 01.04.2022 

FAKÜLTE/ 
YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM/ 
PROGRAM 

UNVAN 
KADRO 
SAYISI 

İLAN ÖZEL ŞARTI ALES DİL 

REKTÖRLÜK 
YABANCI 
DİLLER 

ÖĞRETİM 
GÖREVLİSİ 

1 

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan 
Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce 
Öğretmenliği alanlarından birinde 
lisans ve tezli yüksek lisans yapmış 
olmak. 

70-SÖZ- 
SAY-EA 

85 

SPOR 
BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

SPOR 
YÖNETİCİLİĞİ 

ARAŞTIRMA 
GÖREVLİSİ 

1 

Lisans eğitimini Spor Bilimleri 
alanında tamamlamış olmak. Spor 
Yöneticiliği alanında tezli yüksek 
lisans veya doktora yapıyor olmak. 
Basketbol, Voleybol, Jimnastik, 
Atletizm ya da Fitness alanlarından 
birinde en az ikinci kademe 
Antrenörlük Belgesine sahip olmak. 

70-SÖZ- 
SAY-EA 

50 

    2895/1/1-1 
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İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre 
Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

İstenilen Belgeler 
Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim 

bilgileri adres, telefon numarası, e-posta vs. açıkça belirtilecektir.)  
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

YÖK Formatlı Özgeçmiş, 
Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,  

Adli Sicil Belgesi 
Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti 

Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti  
Doktora Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti 

Doçentlik Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti (Profesör ve Doçent kadrosuna 
yapılacak başvuruları için) 

Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca 
denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi 

Yayınları içeren bilimsel dosya (Bilimsel yayın ve çalışmalar, Profesör kadrosuna başvuru 
için 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru için 4 takım CD veya flaş 

bellek ortamında iletilebilir.)  
2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı,) 

Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 
e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve 

eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  
Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 

gündür. 
Profesör ve Doçent kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres: 

T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Mehmet Balcı Yerleşkesi 
Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İSTANBUL 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres: 
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Sekreterliği, Türk Dili Bölümü 

Sekreterliği Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İSTANBUL 
İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ :11.03.2022 

İLAN BİTİŞ TARİHİ :25.03.2022 

FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN 
KADRO 

SAYISI 
İLAN ÖZEL ŞARTI 

REKTÖRLÜK 

YABANCI 

DİLLER 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 

ya da İngilizce Öğretmenliği alanında doktora yapmış 

olmak. Yükseköğretim Kurumlarınca eş değerliği kabul 

edilen sınavlardan 85 ve üzeri puan almış olmak. 

TÜRK DİLİ 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 Doktorasını Türk Dili ve Edebiyatı alanında almış olmak. 

    2895/2/1-1 
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Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığından: 

Pursaklar Belediye Encümeninin 24.02.2022 tarih 44 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 03.03.2022 tarih ve 389/501 sayılı kararı ile 

onaylanan; Yazımız ekinde yer alan İlçemiz, Ülümbüş ve Kurusarı Mahalleri sınırları içerisinde 

yer alan Gümüşoluk Göleti ve çevresinde “Millet Bahçesi” yapılmasına Çevre Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Başkanlığı Mekansal Planlama Müdürlüğünce hazırlanan “Ankara ili Pursaklar ilçesi 

Gümüşoluk Göleti ve Çevresi 16.50 ha Alana İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planına 

yönelik kesinleşen İmar Planına istinaden, Müdürlüğümüzce hazırlanan 90004/74 no.lu 

parselasyon planı, 3194 sayılı kanunun 19. maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda askıya 

çıkartılmıştır.  

İlgililere ilanen duyurulur. 

    2766/1-1 

—— • —— 
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 

Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 

ANABİLİM DALI/ 

BİLİM DALI/ 

PROGRAM 

KADRO 

UNVANI 
ADET 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

İç Hastalıkları 

Anabilim Dalı 
Dr. Öğr. Üyesi 1 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Genel Cerrahi 

Anabilim Dalı 
Dr. Öğr. Üyesi 1 

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları 

taşımak. 

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; 

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus 

cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile 

yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 4 adet PDF formatında 

hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; 

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık 

belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan 

fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet 

dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad. No: 120/1 Esentepe-Şişli-

İstanbul Tel: (212) 275 75 83)’na teslim etmeleri gerekmektedir 

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 

    2782/1-1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doçent ve Doktor Öğretim 

Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 24. maddelerine ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı 

statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ 
KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 
Nitelik 

Ticari Bilimler 

Fakültesi 

Bilişim Sistemleri 

ve Teknolojileri 

Bölümü 

Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında 

doktora derecesine sahip olmak. 

C ve PHP programlama dillerinde ders vermiş ve 

nesnelerin interneti alanında çalışmalarda 

bulunmuş olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Hemşirelik 

Bölümü 

Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 

Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında doktora 

yapmış olmak. 

Mimarlık 

Fakültesi 

Endüstriyel 

Tasarım Bölümü 
Doçent 1 

Lisans ve Doktora eğitimini Endüstri Ürünleri 

Tasarımı alanında tamamlamış olmak. 

Mimarlık Planlama, Tasarım Temel alanında 

Doçentlik unvanı almış olmak. 

BAŞVURU İŞLEMLERİ: 

İlan Tarihi : 11.03.2022 

Son Başvuru Tarihi : 25.03.2022 

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların, 

* 2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim 

dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini, 

* Fotoğraflı özgeçmişlerini, 

* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 

* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 

* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da 

ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) 

* Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 

* Bilimsel yayınlarını, 

* Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

* Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 

4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 3 adet CD/USB veya 4 adet CD/USB 

olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların, 

* 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim 

dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini, 
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* Fotoğraflı özgeçmişlerini, 

* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 

* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 

* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da 

ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı), 

* Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 

* Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini, 

* Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 

4 (Dört) takım dosyayı ((1 Adet Hard-Copy ve 3 adet CD/USB veya 4 adet CD/USB 

olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir. 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan 

başvurular kabul edilmeyecektir. 

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması 

gerekmektedir.) 

BAŞVURU ADRESİ: 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 

26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad. 

34755 Ataşehir/İSTANBUL 

Tel: 0216 578 00 00 

İlan olunur. 2838/1-1 

—— • —— 

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

07.03.2022 tarihli 31771 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Öğretim 

Üyesi alım ilanımızın ilgili kısımları aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

FAKÜLTE BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 
İLAN ÖZEL ŞART 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi 

Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Tıbbi 

Patoloji 

Profesör 

Doçent 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

1 

“Tıbbi Patoloji” alanında Doktora veya 

Uzmanlığını almış olmak. Yükseköğretim 

kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı 

dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara 

ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip 

olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

 Doçent 1 

“Deri ve Zührevi Hastalıklar” alanında Doktora 

veya Uzmanlığını almış olmak. “Laser ve 

Radyofrekans” tedavilerinde deneyime ve 

bilimsel çalışmalara sahip olmak. 

İlan Olunur. 2913/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 
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    2905/1-1 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

 
    2824/1-1 
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ICBC Turkey Bank A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
7382 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve

Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair
Karar (Karar Sayısı: 5284)

–– Kaliteli Çay Yaprağı Temini Amacıyla Budamaya Tabi Tutulan Çaylıklar Nedeniyle
Üreticilerin Uğradığı Gelir Kaybının Tazminine Dair Karar (Karar Sayısı: 5285)

YÖNETMELİKLER
–– Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Mahalli İdareler Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
–– Milli Savunma Bakanlığı Mensubu Sağlık Personelinin Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
–– Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri

Yönetmeliği
–– Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/3)

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/02/2022 Tarihli ve 10806, 10807 Sayılı

Kararları

KARAR
–– Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2021 Tarihli ve E: 2020/74, K: 2021/94 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2021 Tarihli ve E: 2021/70, K: 2021/98 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

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


