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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 15/9/2012 tarihli ve 28412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet
Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”
olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Proje Koordinasyon
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Komisyon: Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan komisyonlarını,
c) Merkez: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
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ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.”
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kadrolu
öğretim üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Cumhuriyet Üniversitesi” ibaresi “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Gaziantep Üniversitesinden:
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK
YÜKSEKOKULU ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik
Meslek Yüksekokulundaki ön lisans programlarında eğitim-öğretim ile sınav ve değerlendirme
esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek
Yüksekokulundaki ön lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin, eğitim-öğretimi ile sınav ve
değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Birim: Gaziantep Üniversitesine bağlı fakülte, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
hariç yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarını,
c) Diploma programı: Üniversite tarafından belirlenen şartları sağlayan öğrencilere ön
lisans diploması veren yükseköğretim programını,
ç) DNO: Ağırlıklı dönem not ortalamasını,
d) Dönem: Bir eğitim-öğretim yılındaki güz, bahar ve yaz dönemlerinden her birini,
e) GNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
f) İşyeri eğitimi: Öğrencilerin ilk dört dönemden sonra iki dönem işyerlerinde yaptıkları
uygulamalı dersi,
g) ÖİDB: Gaziantep Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
ğ) Ön lisans: Altı dönemlik programı kapsayan yükseköğretimi,
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h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
ı) Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,
j) Üniversite Yönetim Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
k) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
l) Yüksekokul: Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulunu,
m) Yüksekokul Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Kurulunu,
n) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek
Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Üniversiteye Kayıt, Tebligat ve Kimlik Kartı
Üniversiteye kayıt
MADDE 5- (1) ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda Üniversitenin ilgili diploma
programına yerleşmeye hak kazanmış olan öğrencilerin kayıtları, YÖK ve Senato tarafından
belirlenen esaslara ve takvime uygun olarak yapılır.
(2) Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder ve kayıt için herhangi bir hak iddia edemezler.
(3) Üniversiteye kesin kayıt e-Devlet üzerinden veya istenen belgeler ile ÖİDB’ye şahsen yapılır. Posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz.
(4) Kayıt için istenen gerekli belgeler Üniversitenin internet sayfasında yayımlanır.
(5) Eksik belgelerle kayıt yapılmaz. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından
onaylı örneği kabul edilir.
(6) Öğrenciler, Üniversiteye kayıtlarını yaptırabilmek için öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
(7) Özel yetenekle öğrenci kabul eden birimler için aday öğrencinin, ÖSYM tarafından
yapılan sınav sonucunda Yüksekokulun belirlemiş olduğu yeterli puanı almış ve Yüksekokul
tarafından yapılan özel yetenek sınavını başarmış olması gerekir. İlgili birimlerin belirlediği
tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan aday öğrenciler, kayıt haklarını kaybederler ve yerlerine
ilgili birimlerin belirlediği esaslar çerçevesinde yedek adayların kayıtları yapılır.
(8) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.
(9) Birden fazla programa kayıt yaptıracak öğrencilerin Üniversiteye kayıtları YÖK’ün
belirlediği usul ve esaslara göre yapılır.
Tebligat
MADDE 6- (1) Öğrencinin resmî kayıtlarda yer alan adresi tebligat adresidir. Öğrenciye
her türlü tebligat, bu adrese yapılır.
Kimlik kartı
MADDE 7- (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye üzerinde fotoğrafı olan öğrenci kimlik kartı verilir.
(2) Öğrencinin kimlik kartını kaybetmesi durumunda yenisini alabilmesi için ÖİDB’ye
dilekçe ile başvurması gerekir.
(3) Üniversiteden mezun olan veya ilişiği kesilen öğrencilerin kimlik kartları geri alınır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime ve Kayda İlişkin Esaslar
Eğitim dili
MADDE 8- (1) Üniversitenin eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak ilgili kurulların
önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile bazı programlarda tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir.
(2) Eğitim-öğretim dili yabancı dilde olan programlarda Türkçe veya başka bir yabancı
dilde verilmesi zorunlu ve/veya seçmeli dersler ayrıca Senato tarafından belirlenir.
Öğrenim süresi
MADDE 9- (1) Eğitim-öğretim dönem esasına göre düzenlenir. Öğrenciler, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami on iki dönem içinde tamamlamak zorundadırlar. Yabancı dil hazırlık programında
geçirilen süre program süresine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.
(2) Derslerin her bir ders saati süresi Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.
(3) Azami eğitim-öğretim süresine ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi
hükümleri uygulanır.
Eğitim-öğretim yılı
MADDE 10- (1) Bir eğitim-öğretim yılı, güz, bahar ve yaz dönemi olmak üzere on iki
haftalık üç dönemden oluşur. Bu süre teorik ve uygulamalı ders ve diğer çalışmalar ile dönem
içi sınavlarını kapsar. Ancak bu süreye dönem sonu sınav süreleri dâhil değildir. Dönem sonu
ve bütünleme sınavlarının süreleri akademik takvim ile belirlenir.
(2) Senato gerekli gördüğü hallerde dönem sürelerini değiştirebilir.
(3) Yüksekokulun eğitim-öğretim başlangıç ve bitiş, dönem sonu sınav tarihleri, katkı
payı ve öğrenim ücreti yatırma, kayıt yenileme ile benzeri konuların tarihleri Senato tarafından
belirlenen akademik takvim ile düzenlenir. Akademik takvim, her akademik yılın başlamasından önce Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.
(4) Derslerin ve sınavların hafta içi yapılması esastır. Ancak gerekli görülen hallerde
hafta sonları da ders ve/veya sınav yapılabilir. Ayrıca, sınavlar ilgili dersin öğretim saatleri dışında da yapılabilir.
Öğrenci işlemleri
MADDE 11- (1) Üniversitede öğrencilerin eğitim-öğretimine dair bu Yönetmelikte yer
almayan hükümlere ilişkin diğer kararlar Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından alınır.
Kayıt yenileme
MADDE 12- (1) Kayıt yenileme, ders alma ve ders ekleme-bırakma işlemleri, her eğitim-öğretim dönemi başında akademik takvimde belirlenen tarihler arasında Üniversitenin internet sayfasından interaktif olarak yapılır.
(2) Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler. Ancak, öğrencilere ders kayıt yenileme işlemlerinde yardımcı
olmak için ilgili bölüm başkanlığınca bölümün öğretim elemanları arasından bir akademik danışman görevlendirilir. Danışman, her dönem başında kaydının yapılmasında öğrenciye danışmanlık yapar ve akademik durumunu izler. Ders kayıt yenileme işlemleri öğrencinin akademik
danışmanının onayıyla kesinleşir. Süresi içinde kaydı danışmanı tarafından reddedilen ve/veya
onaylanmayan öğrencilerin kayıtları ilgili danışmanın yazılı dilekçesi doğrultusunda bölüm
başkanının görüşü ve Yüksekokul Yönetim Kurulunun onayıyla kesinleşir.
(3) Öğrenciler ders ekle-bırak süresi içerisinde ders kayıtlarındaki değişiklikleri tekrar
akademik danışmanlarına onaylatmak zorundadır.
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(4) Belirlenen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, o dönemde derslere devam
edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu arada geçen süre öğrenim süresinden sayılır.
(5) Öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerinde öncelikle daha önceki dönemlerde almadığı
ve döneminde açılmış ise başarısız olduğu dersleri (seçmeli dersler hariç) almak zorundadır.
(6) Öğrenci değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri akademik takvimde belirlenen ders kayıt yenileme süresi dışında Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.
(7) Normal süresi içerisinde mezun olamayan öğrencilerin, ilgili döneme ait katkı payı
veya öğrenim ücretini ödemek koşuluyla kayıtlarını dönemi başında, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme süresi içinde yapmaları gerekir. Bu durumdaki öğrenciler, mezun oluncaya kadar katkı payı ve öğrenim ücretini ödemek zorundadır.
Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 13- (1) Öğrencilerin, her eğitim-öğretim dönemi başında, ders kayıtlarını yenilemek için akademik takvimde belirtilen süreler içinde mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekir. Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin ders kaydı yenilenmez
ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu arada geçen süre öğrenim süresinden
sayılır.
(2) Mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olup Üniversiteden ayrılan, çıkarılan veya
kaydı silinen öğrencilerin o döneme ait ödedikleri ücret iade edilmez.
(3) Öğrenci değişim programlarına ve benzer programlara katılan öğrencilerin katkı
paylarının ve öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği ikili anlaşmalarla belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler ve Kredi Değerleri
Ders kataloğu
MADDE 14- (1) Bir programın ders kataloğu, o diploma programının eğitim-öğretimine ait genel hükümlerini, dönemlere ait derslerin listesini, programa ait tüm derslerin kodlarını, isimlerini, içeriklerini, yerel ve AKTS kredi değerlerini, programın eğitim dilini, derslerin
ön koşul durumunu ve benzeri konulara ilişkin bilgileri içerir. Her programın ders kataloğu
ilgili birim ve ÖİDB tarafından ayrı ayrı dosyalanır.
(2) Ders katalogları ve kataloglardaki değişiklikler, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı
ve Senatonun onayıyla kesinleşir.
Dersler
MADDE 15- (1) Her öğrencinin almakla yükümlü olduğu dersler; zorunlu, ortak zorunlu, ortak seçmeli, seçmeli, ön koşullu olmak üzere beş gruba ayrılır.
(2) Zorunlu dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu programın ders müfredatında yer alan ve
öğrencinin başarılı olması gereken derslerdir.
(3) Ortak zorunlu ve ortak seçmeli dersler, YÖK’ün ve Senatonun belirlediği derslerdir.
Öğrenciler, bu dersleri de almak ve başarmakla yükümlüdürler.
(4) Seçmeli dersler, öğrencinin seçerek alabileceği derslerdir. Seçmeli dersler, aşağıdaki
şekildedir:
a) Program içi seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu programın ders kataloğunda
yer alan derslerdir.
b) Program dışı seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu programın ya da çift ana
dal/yan dal programlarının ders kataloğunda yer almayıp, birimin diğer programlarında yer
alan ve ilgili birim kurulunun uygun gördüğü derslerdir. Birimin diğer programlarında yer alan
seçmeli dersler, öğrencinin ilgili dönemdeki ders yüküne sayılır.
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(5) Ön koşullu dersler, zorunlu ve seçmeli bir dersin alınabilmesi için önceki dönem
veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının alınıp başarılması ve/veya alınmasına
bağlı (devamsızlıktan başarısız olma hariç) olan derslere denir.
(6) Ön lisans programlarının ders müfredatında seçmeli derslerin yerel kredi toplamı
müfredatın yerel kredi toplamının %10’undan az olamaz.
Derslerin kredi değerleri
MADDE 16- (1) Bir dersin yerel kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin
tamamı ile haftalık laboratuvar, uygulama veya atölye saatlerinin yarısının toplamından oluşur.
(2) Bir dersin AKTS kredisi, öğrencilerin o derste kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ile o dersin teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler ve gerekli çalışma saatleri göz önünde bulundurularak hesaplanır ve o dersin çalışma
yükünü ifade eder.
(3) Bir dersin yerel ve AKTS kredisi hesaplanırken küsurlar tam sayıya yuvarlanır.
(4) Not ortalamalarına katılmayacağı Senato tarafından kabul edilen dersler için yerel
kredi değeri tespit edilmez. Bu derslerin haftalık, teorik, uygulama ve laboratuvar saatlerinin
belirtilmesi ile yetinilir. Yerel kredisi olmayan tüm dersler AKTS kredisi ile kredilendirilir.
Dönem ve toplam kredi değerleri
MADDE 17- (1) Ön lisans programlarının ders müfredatlarında her dönemde yer alan
derslerin yerel kredi değeri toplamı YÖK tarafından belirlenen dersler hariç 24’ü geçemez.
Tüm ön lisans programlarında bu kredi saat toplamlarına YÖK ve Senato tarafından önerilen
ortak zorunlu ve ortak seçmeli dersler dâhil değildir.
(2) Tüm derslerin AKTS kredilerinin toplamı, iki yıllık ön lisans programlarında en az
120 AKTS kredisinden oluşur.
Ders açma esasları
MADDE 18- (1) Her dönem açılacak derslere bölüm kurulunun önerisi üzerine Yüksekokul Kurulu tarafından karar verilir. Ancak derslerin şubelere ayrılması Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(2) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği gibi bazı dersler hem örgün
öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Uzaktan öğretim kapsamında verilen ders ve programlarda YÖK’ün uzaktan eğitim ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(3) Ön lisans programları için Üniversiteye bağlı birimlerin öğretim elemanları tarafından önerilen derslerden ilgili birim kurullarının kararı ve Senatonun onayıyla ortak seçmeli
dersler havuzu oluşturulabilir. Ortak seçmeli derslerin yürütülmesine ilişkin hükümler ilgili birimler tarafından düzenlendikten sonra Senato tarafından onaylanır.
(4) Öğrenci sayısının fazlalığı ve dersi verebilecek yeterli sayıda öğretim elemanı bulunmaması gibi zorunlu hallerde bir dersin aynı öğretim elemanı tarafından farklı zamanlı iki
veya daha fazla şubeler halinde verilmesine Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine Yüksekokul
Yönetim Kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla karar verilir.
Diğer üniversitelerden ders alma
MADDE 19- (1) Öğrenciler talepleri halinde, bölüm kurulunun görüşü ve Yüksekokul
Yönetim Kurulunun onayıyla diğer üniversitelerden ders alabilirler. Öğrenciler, bu derslerden
aldığı notları bir sonraki dönemin ders kayıt yenileme süresi başlamadan önce bölüm kurulu
ve Yüksekokul Yönetim Kurulunun onayı ile transkriptine işletmekle yükümlüdür.
(2) Not dönüştürme ile ilgili işlemler Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde
yapılır.
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Ders ve uygulamalara devam zorunluluğu
MADDE 20- (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, laboratuvarlara, işyeri eğitimine
ve sınavlara devam etmek zorundadırlar. Mazeretleri ne olursa olsun devam zorunluluğu, teorik
derslerde en az %70, uygulama ve laboratuvarlarda ise en az %80’dir. İşyeri eğitimi dersi alan
öğrencinin devam zorunluluğu ise %90’dır. Öğrenciye sağlık raporuyla ek devamsızlık hakkı
tanınmaz.
(2) Devam şartlarını sağlayamayan öğrenciler dönem sonu sınavına ve işyeri eğitimi
değerlendirmesine alınmazlar ve kendilerine Devamsız (NA) notu verilir.
(3) Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve değerlendirilir.
(4) Tekrarlanan teorik ve uygulamalı derslerde öğrenci önceki dönemde devam koşulunu yerine getirmiş ise ara sınavlara ve sınavın bir parçası olan uygulamalara girmek şartıyla
devam zorunluluğu aranmaz. Ancak, işyeri eğitimi dersini alarak başarısız olan ve tekrar etmek
durumundaki öğrencilerde devam zorunluluğu aranır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ders Yükü, Başarı Durumu, Ders Tekrarı ve Sınavlar
Ders yükü
MADDE 21- (1) Bir programın normal ders yükü, işyeri eğitimi aldığı dönem hariç
olmak üzere, o programın müfredatında yer alan toplam kredisi, en yüksek dönemin kredisidir.
Ancak normal ders yüküne YÖK ve Senato tarafından önerilen ortak dersler dâhil değildir.
(2) GNO’su 2,00’den az olan öğrencilerin ders yükleri arttırılamaz.
(3) GNO’su 2,00-2,99 arası olan öğrenciler, normal dönem ders yüklerini bir ders; 3,00
ve üzeri olan öğrenciler ise en fazla iki ders artırabilir. Ancak bir öğrencinin kayıtlı olduğu dönemde aldığı derslerin AKTS kredi toplamları azami öğrenim sürelerinin son döneminde olan
öğrenciler hariç 45’i aşamaz. Azami öğrenim sürelerinin son döneminde bulunan öğrencilerin
AKTS kredi toplamı ilgili birim yönetim kurulu kararıyla 60’a kadar arttırılabilir.
(4) Aynı anda yan dal veya çift ana dal programına devam eden öğrencilerin her iki
programdaki derslerinin AKTS kredi toplamı 60’ı geçemez.
(5) İşyeri eğitimi dersi ile birlikte öğrencinin ders yükü durumu Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.
(6) Senato, gerek gördüğünde uygulamalı mesleki eğitim uygulayan birimlerde ders
yükü ile ilgili düzenlemeler yapabilir.
Başarı veya başarısızlık durumu
MADDE 22- (1) Öğrencilerin dönem başarı durumu, dönem not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Dönem not ortalaması 2,00’nin altında olan bir öğrenci o dönem sınamalı sayılır. Dönem not ortalaması 2,00 ve üstü olan öğrenciler o dönem başarılı sayılır.
(2) İlk üç dönem sonunda GNO’su 1,75 ve üstü olan bir öğrenci bir sonraki eğitim-öğretim yılında bir üst sınıfa geçmiş sayılır.
(3) Programa başladıktan sonraki ilk iki dönemin sonunda GNO’su 1,75’in altında olan
öğrenciler tekrar öğrencisi sayılırlar. Tekrar öğrencileri daha önce almadığı bir dersi alamaz.
Bu durumdaki öğrenciler GNO’sunu en az 1,75 ve üstüne çıkarıncaya kadar önceki dönemlerde
aldığı dersleri tekrarlamak zorundadır.
(4) Tekrar durumunda geçirilen süre azami eğitim-öğretim süresine dâhil edilir.
(5) Tekrar durumunda olan öğrenciler, daha önce aldıkları seçmeli bir dersin yerine eşdeğer başka bir seçmeli ders alabilirler.
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(6) Normal eğitim-öğretim süresi içinde olmak ve asgari ders yükünü almak şartıyla o
dönemde aldığı tüm derslerde başarılı olan ve dönem not ortalaması 3,00-3,49 arası olan öğrenciler şeref; 3,50-4,00 arası olan öğrenciler ise yüksek şeref öğrencisi sayılarak durumları
transkripte belirtilir.
Ders tekrarı ve ders alma
MADDE 23- (1) Öğrenci, kaldığı (NA, FF, FD, U) zorunlu dersleri döneminde açılmış
ise almak zorundadır. Ancak dönem dışı açılan zorunlu derslerde bu şart aranmaz. Kalınan seçmeli bir ders ise öğrenciler kayıtlı olduğu programdaki aynı dersi veya başka bir seçmeli dersi
danışman öğretim elemanının uygun görmesi durumunda alabilir.
(2) Öğrenciler not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, öğrenimleri süresince daha önce
almış oldukları dersleri tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan
son not geçerlidir ve not ortalaması hesaplarında son not kullanılır.
Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 24- (1) Sınavlar; ara sınav, dönem sonu sınavı, muafiyet sınavı, kısa süreli
sınavlar, ek sınav, mazeret sınavı ve bütünleme sınavından ibarettir. İlgili birim kurullarının
kararıyla bu sınavlar yazılı, uygulamalı veya sözlü olarak yapılabilir. Ayrıca YÖK ve Senato
tarafından belirlenen farklı sınav uygulamaları da yapılabilir.
(2) Her dönemde, en az bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı yapılır.
(3) Bitirme projesi, bitirme ödevi, dönem projesi, staj, saha çalışması, sunum, laboratuvar, uygulama ve benzeri derslerde birim kurulu kararıyla ara sınav ve/veya dönem sonu sınavı şartı aranmayabilir. Bu derslerde dönem harf notu, öğrencinin dönem içi çalışmaları göz
önünde tutularak verilebilir. İşyeri eğitimi dersi değerlendirmesi Senato tarafından belirlenen
usul ve esaslara göre yürütülür.
(4) Dönem içindeki ara sınav tarihleri, bölüm başkanlıklarınca dönemin ilk ayı içinde
ilan edilir. Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler, bölüm başkanının onayı ile gerçekleşir.
(5) Sınavlar, Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenecek kurallara göre yapılır. Öğrenciler ilan edilen kurallara uymak zorundadır.
(6) Bütünleme hariç ara ve dönem sınavlarında bir sınıfın dersleri için bir günde ikiden
fazla sınav yapılmayacak şekilde program hazırlanır.
(7) Bir öğrencinin dönem sonu sınavına girebilmesi için dönem içi devam şartını yerine
getirmiş olması zorunludur.
(8) Dönem sonu sınavının ders notuna katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olamaz.
(9) Dönem sonu sınavlarına girmeyen öğrencilere o derslerden tamamlanmamış (I) notu
verilir.
(10) Ara sınavlar dışında, dönem içi çalışmalarından sayılmak üzere, kısa süreli sınavlar
önceden tarih ve saat belirlenmeksizin yapılabilir.
(11) Şubelere ayrılarak verilen teorik derslerin sınavları eş zamanlı ve değerlendirmeleri
ortak yapılır.
(12) Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen dersler için
her dönem başında muafiyet sınavları yapılabilir. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları dönem başında akademik takvimde belirlenen tarihlerde girebilirler.
(13) Dönem sonu sınavları, Senato tarafından belirlenen akademik takvim uyarınca ilan
edilen zamanlarda ilgili bölüm başkanlıklarınca düzenlenir ve yapılır.
(14) Her türlü sınavda ve benzeri diğer çalışmalarda, kopya çeken veya kopya çekilmesine yardım eden bir öğrenci o sınav ya da çalışmadan sıfır almış sayılır.
(15) Ders notu harfleri Yüksekokul ve ÖİDB tarafından süresiz olarak saklanır.
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Bütünleme sınavı
MADDE 25- (1) Bütünleme sınavı dönem sonu sınavı yerine geçer. Öğrenci bütünleme
sınavına girebilmek için o dersin dönem sonu sınavına girme şartlarını yerine getirmiş olmak
zorundadır.
(2) Üniversiteye bağlı birimlerde bütünleme sınavı yapılıp yapılmayacağı Senato kararıyla belirlenir ve akademik takvimde gösterilir.
Ek sınav
MADDE 26- (1) Öğrencilere verilecek ek sınav hakları Senato tarafından belirlenir.
(2) Öğrenci, dönem sınav sonuçları ilan edildikten sonra akademik takvimde belirtilen
süreler içinde bağlı bulunduğu bölüm başkanlığına dilekçe ile müracaat eder. İlgili bölüm başkanlığı öğrencinin durumunu inceledikten sonra ilgili öğretim elemanına, öğrenciye hangi derslerden ek sınav hakkı tanındığını bildirir.
Sınavlarda mazeret hali
MADDE 27- (1) Geçerli bir sağlık raporu olan öğrenciye, giremediği ara sınavlar için
mazeret sınavı hakkı verilir. Dönem sonu ve bütünleme sınavının mazereti yapılmaz.
(2) Üniversite veya diğer devlet kurumları tarafından çeşitli akademik, sosyal, kültürel
ve sportif faaliyetlere katılmak üzere görevlendirilen öğrencilerin görevlendirildikleri süreler,
devam şartı dışında tutulur ve katılamadıkları sınavlardan mazeret sınav hakkı verilir.
(3) Sağlık raporu devam süresinden sayılmaz. Sadece mazeret sınav hakkı verilmesi
için kullanılır.
(4) Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.
(5) Öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde ilgili bölüm
başkanlığına yazılı olarak bildirir.
(6) Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret
sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin bölüm başkanlığına beş iş günü içinde bir dilekçeyle başvurmaları zorunludur.
Sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz
MADDE 28- (1) Ara sınav sonuçları, dönem sınav sonuçlarından önce ilan edilmek
zorundadır.
(2) Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilanından itibaren en fazla beş iş günü içinde itiraz
edebilir. İtiraz, ilgili öğretim elemanına sözlü veya bölüm başkanlığına bir dilekçe vererek yapılabilir.
(3) Sınav kâğıdı dersin öğretim elemanı tarafından, itirazın kendisine bildirilmesinden
itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir ve sonuç ilan edilir.
ALTINCI BÖLÜM
Ders Başarı Durumu, Notlarda Maddi Hata ve Not Ortalaması Hesaplaması
Ders başarı durumu ve dersin harf notu
MADDE 29- (1) Bir dersteki başarı durumu dönem sonu harf notu ile belirlenir. Öğrencinin bir dersten aldığı harf notu, ara sınavlar, ödevler ve uygulamalar gibi o derste yaptığı
dönem içi çalışmalar ve dönem sonu sınavından aldığı notlar birlikte değerlendirilerek elde
edilir.
(2) Harf notu hesaplamasında bağıl veya mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Buna
ilişkin karar ilgili öğretim elemanı tarafından takdir edilir.
(3) Bağıl değerlendirme sisteminde harf notu, o derste kayıtlı öğrencilerin notlarının
ortalaması ve istatistiksel dağılımı esas alınarak belirlenir.
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(4) Mutlak değerlendirme sisteminde öğrencinin dönem sonu not ortalamasına karşılık
gelen harf notu, aşağıdaki tabloya göre belirlenir. Senato gerek gördüğünde harf sistemini, harf
aralığını ve/veya katsayıları değiştirebilir.
Puan
Ders Notu
Katsayı
95-100
AA
4,00
90-94
BA+
3,75
85-89
BA
3,50
80-84
BB+
3,25
75-79
BB
3,00
70-74
CB+
2,75
65-69
CB
2,50
60-64
CC+
2,25
55-59
CC
2,00
50-54
DC
1,50
45-49
DD
1,00
40-44
FD
0,50
<40
FF
0,00
Devamsız
NA
0,00
(5) Not ortalamasına katılmayan ve yerel kredisi olmayan diğer derslerin harf notları
şunlardır:
a) Başarılı (S), kredisi olmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.
b) Başarısız (U), kredisi olmayan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.
(6) Tamamlanmamış (I), devam şartını sağlamış ancak not değerlendirmesi için gerekli
koşulları henüz tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notların ilan tarihinden itibaren on iş günü içinde eksikliklerini tamamlayarak
bir not almak zorundadır. Bu süre sonunda (I) notu öğretim elemanı tarafından mevcut notları
ile değerlendirmeye alınarak harf notu verilir. Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde
öğrencinin başvurusu, bölüm başkanlığının önerisi ve birim yönetim kurulu kararıyla bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir. Aksi halde en geç izleyen dönem ders kayıtları başlangıcına kadar (I) notu sistem tarafından (FF veya U) notuna dönüştürülür. (I) notu
verilen öğrencinin mazeret başvurusu, bölüm başkanlığının önerisi ve birim yönetim kurulu
kararıyla onaylanır.
(7) Muaf (EX) notu, öğrencinin muafiyet sınavları sonucunda veya daha önce almadığı
ve muaf sayıldığı derslerde verilir.
(8) Devamsızlık nedeniyle başarısız notu (NA); derse devam yükümlülüklerini yerine
getirmeyen, ara ve dönem sonu sınavlarının hiçbirine katılmayan veya ders uygulamalarına
ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. (NA) notu not ortalamaları hesabında (FF) notu gibi işlem görür.
(9) (CC) ve üstü harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
(10) Bir dersten FF ve FD harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersten başarısız
sayılırlar.
(11) GNO’su 1,75 ve üstünde olan öğrenciler (DD) ve (DC) harf notu aldıkları derslerden koşullu başarılı sayılırlar.
(12) Harf notları, öğretim elemanı tarafından sisteme girilir ve ÖİDB tarafından ilan
edildiği anda kesinleşir.
Notlarda maddi hata
MADDE 30- (1) ÖİDB tarafından ilan edilen dönem sonu harf notlarına ilişkin öğrencinin itirazı ve düzeltme başvuruları, beş iş günü içinde dersin verildiği ilgili bölüm başkanlığına dilekçe ile yapılır.
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(2) Harf notlarında maddi hata yapılmış olması halinde ilgili öğretim elemanı düzeltmelere ilişkin belgelerle birlikte dersin verildiği bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurur.
Düzeltme işlemleri Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
(3) Harf notları ile ilgili maddi hataların, izleyen dönem kayıt yenileme süresinin başına
kadar düzeltilmiş olması gerekir.
DNO ve GNO hesaplaması
MADDE 31- (1) Ön lisans öğrencilerinin başarı durumlarının ve not ortalamalarının
hangi kredi sistemi (yerel veya AKTS) ile hesaplanacağına Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karar verilir.
(2) Öğrencilerin başarı durumu, ÖİDB tarafından her dönem sonunda DNO ve GNO
dikkate alınarak hesaplanır.
(3) Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi (yerel veya AKTS)
değeri ile dönem sonu harf notu katsayısı çarpılarak elde edilir.
(4) (S), (U) ve (EX) harf notları alınmış dersler DNO ve GNO hesabına katılmaz.
(5) Bir öğrencinin DNO’su o dönemde aldığı not ortalamasına katılan tüm derslerden
topladığı kredi tutarının aynı derslerin kredi değeri toplamına bölünmesiyle hesaplanır ve virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.
(6) GNO, öğrencinin almış olduğu ve not ortalamasına katılan tüm derslerden aldığı
toplam kredinin o derslerin kredi toplamına bölümü ile hesaplanır. GNO’ya tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.
(7) Öğrencinin kredili ve kredisiz bütün derslerden aldığı not transkriptte gösterilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları, Yatay Geçişler,
Ders Muafiyetleri ve Diplomalar
Çift ana dal ve yan dal programları
MADDE 32- (1) Çift ana dal programı, gerekli şartları sağlayan öğrencilerin ilgili mevzuat çerçevesinde Üniversitede yürütülen ön lisans diploma programları ile diğer ön lisans
programları arasında, eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır.
(2) Yan dal programı, gerekli şartları sağlayan öğrencilerin ilgili mevzuat çerçevesinde
Üniversitede bir başka diploma programında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda eş zamanlı
olarak derslerin alındığı programdır. Yan dal programı ayrı bir diploma programı anlamını taşımaz ve bu programı tamamlayanlara yan dal sertifikası verilir.
(3) Başvurular ilgili programın bağlı olduğu birim yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.
(4) Bu programlara başvuracak öğrencilerin, başvurdukları programın gerekli dil şartını
başvuru esnasında sağlamış olmaları gerekir.
(5) Çift ana dal ve yan dal programlarıyla ilgili uygulama esasları, programları yürüten
birim yönetim kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.
Yatay geçişler
MADDE 33- (1) Üniversitedeki diploma programları arası veya diğer yükseköğretim
kurumlarından Üniversitenin eşdeğer programlarına yatay geçişler; ilgili mevzuat çerçevesinde
Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.
(2) Yatay geçiş başvuruları ve işlemleri her dönem başında Senatonun belirlediği akademik takvim içinde ilgili bölüm başkanlığına yapılır.
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(3) Yatay geçiş başvuruları ilgili bölüm başkanlığının teklifi üzerine, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
(4) Yatay geçiş yapan öğrencilerin, önceden almış oldukları derslerin harf notları, eş
değer sayılan dersler için geçerli sayılır. Bu notlar bu Yönetmelikte belirtilen harf notlarına
dönüştürülerek ortalamalara katılır ve transkripte işlenir.
(5) Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim sürelerinin hesabında, öğrencinin geldiği
programda daha önce geçirmiş olduğu süreler hesaba katılır. Toplam süre azami süreyi aşamaz.
Ders muafiyetleri
MADDE 34- (1) Bir yükseköğretim kurumunun merkezi yerleştirme sınavı ile öğrenci
alan programlarında okumakta iken bu programdan ilişiği kesildikten veya mezun olduktan
sonra tekrar merkezi yerleştirme sınavına girerek Üniversitenin herhangi bir programına kayıt
yaptıran öğrencilerin ders muafiyetleri, öğrencinin dilekçesi ve bölüm kurulunun önerisi üzerine
Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
(2) Muaf tutulan dersler bu Yönetmelikte belirtilen harf notlarına dönüştürülerek öğrencinin GNO’suna katılır ve transkriptine işlenir.
(3) İntibak işlemlerinde, öğrencinin harf notu olarak en az (DD) veya bu harf notuna
eşdeğer puanı alarak başarılı oldukları dersler dikkate alınır.
(4) Merkezi yerleştirme sınavları ile yerleştirilen öğrencilerin muaf tutulan derslerinin
toplam kredisi ve kayıt yaptırdığı programın dönem başına düşen ortalama kredisi dikkate alınarak bulunan dönemi, öğrencinin azami öğretim süresinden düşülür.
(5) Merkezi yerleştirme sınav puanı ile bir programa kayıt yaptıran öğrencilerin ders
muafiyetleri için ilk dönem ders kayıtları tarihine kadar başvurması gerekir. Hazırlık eğitimi
uygulayan programlarda, öğrenci bu eğitimini başarıyla tamamladıktan sonraki ilk dönem ders
kayıtları tarihine kadar başvurmak zorundadır.
(6) Ders muafiyet işlemleri programın güncel müfredatına göre yapılır.
Ön lisans diploması
MADDE 35- (1) Öğrencinin kayıtlı olduğu programın ön lisans diplomasını alabilmesi
için o programın müfredatında olan tüm derslerden en az (DD) veya (S) alması ve GNO’sunun
4,00 tam not üzerinden en az 2,00 veya üstünde olması gerekir.
(2) Ön lisans programlarının mezuniyet için öngördüğü koşulları sağlayan öğrenciler,
ön lisans diploması almaya hak kazanırlar.
(3) Ön lisans diplomaları üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu birim ile birlikte programın
YÖK tarafından onaylanmış adı bulunmak zorundadır.
(4) Yüksekokul programlarından normal eğitim-öğretim süresi içinde mezun olan öğrenciler arasından ilk üç dereceye girenlerin belirlenmesinde, öğrencilerin mezuniyetlerindeki
GNO’su dikkate alınır. Ancak, disiplin cezası alan, dikey veya başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yoluyla gelen öğrenciler derece sıralamasına alınmaz.
(5) GNO’su 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler şeref, 3,50 ve daha yukarı olan öğrenciler yüksek şeref listesine girerek mezun olurlar. Şeref ve yüksek şeref listesine giren öğrencilerin durumu diplomalarında belirtilir.
(6) Çift ana dal programlarında, öğrenciye ana dal ön lisans programından mezuniyet
hakkını elde etmeden çift ana dal yaptığı programın diploması verilmez. Ana dal ön lisans
programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci ise çift ana dal programını tamamlamadan
ana dal ön lisans programına ait diplomasını alabilir. Çift ana dal programlarına ait diplomalar,
programların ait olduğu bölümler tarafından verilir.
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(7) Çift ana dal programından ayrılan bir öğrenci yan dal programının tüm gereklerini
yerine getirmişse yan dal sertifikası almaya hak kazanır.
(8) Ana dal ön lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yan dal
sertifikası verilmez. Ana dal ön lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yan
dal programını tamamlayamasa bile ana dal ön lisans programına ait diplomasını alabilir. Sertifikalar, programların bağlı olduğu bölümler tarafından verilir. Sertifikalarda öğrencinin ana
dal program adı ayrıca belirtilir.
(9) Başka bir yükseköğretim kurumundan farklı geçiş yollarıyla gelen öğrencilerin ön
lisans diploması alabilmeleri için en az son iki dönem öğrenim görmüş olduğu programda okuması şarttır.
(10) Diploma hazırlanana kadar bir defaya mahsus olmak üzere öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir.
(11) Diplomanın kaybı halinde durumun dilekçe ile ÖİDB’ye beyan edilmesi koşuluyla
bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir diploma verilir. Yeni nüsha üzerine ikinci nüsha ibaresi
konulur.
(12) Mezun öğrencilere verilecek geçici mezuniyet belgesi ve diplomalarla ilgili düzenleme Senato tarafından yapılır.
(13) Yüksekokul ön lisans programları mezunu öğrencilerin diplomalarında, “üç dönem
eğitim veren” ibaresi yer alır.
Diploma eki
MADDE 36- (1) Kayıtlı oldukları programlarda diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilir.
(2) Diploma eki öğrencinin öğrenimi süresince almış olduğu bütün derslerin adları, kredileri ile standart diploma eki bilgilerini kapsar.
(3) Diploma eki, diploma yerine kullanılamaz.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Kayıt Dondurma, İlişik Kesme ve Ayrılma, Değişim Programları,
Misafir ve Özel Öğrenciler
Kayıt dondurma
MADDE 37- (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli mazereti olan öğrencinin veya şahsen başvuramayacağı durumlarda birinci dereceden aile yakınları veya noter vekâleti olanların
yazılı talebi üzerine bölüm başkanının önerisi, Yüksekokul Müdürünün onayıyla öğrencinin
kaydının dondurulmasına karar verilebilir:
a) Öğrencinin, tam teşekküllü hastaneden alınmış en az otuz günlük sağlık raporunun
olması.
b) Doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması.
c) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi.
ç) Birinci dereceden akrabalarının ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi.
d) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.
e) Öğrencinin tutukluluk hali.
(2) Öğrencinin, başvurduğu dönemden itibaren; birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan hallerde bir veya iki dönem (öğrenim süresince en fazla dört dönem), (d) bendinde belirtilen hallerde askerlik süresi boyunca, (e) bendinde belirtilen hallerde tutukluluk halinin devamı süresince kaydı dondurulur.
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(3) Birinci fıkranın (e) bendi hariç birinci fıkrada belirtilen haklı ve geçerli mazeretlerin
kabul edilebilmesi için bu mazeretlerin ortaya çıkışından itibaren en geç on iş günü içinde durumun öğrencinin kayıtlı olduğu bölüme bildirilmesi gereklidir. Birinci fıkranın (e) bendi için
başvuruların ekle-bırak tarihinin son gününe kadar yapılması gerekir. Aynı yöntemle kayıt dondurma işlemi tekrar edilebilir.
(4) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca, yükseköğretim kurumundan çıkarma
cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin olması halinde öğrencinin Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla kaydı dondurulabilir.
(5) Yüksekokul Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği başka nedenlerin
ortaya çıkması halinde öğrencinin yazılı talebi, bölüm kurulunun önerisi ve Yüksekokul Yönetim Kurulunun onayıyla öğrencinin kaydı en fazla iki dönem dondurulabilir.
(6) Mazeret durumu kayıt dondurma süresinin bitiminden önce sona eren öğrenciler,
bölüm başkanlığına yazılı başvurarak, bir sonraki dönemden itibaren eğitimlerine Yüksekokul
Yönetim Kurulu kararıyla devam edebilirler.
(7) Kayıt dondurma süreleri öğrencinin öğrenim süresinden sayılmaz. Kayıt dondurma
süresince öğrenci eğitim ve öğretim faaliyetleriyle sınavlara katılamaz.
İlişik kesme ve ayrılma
MADDE 38- (1) Öğrencilerin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümleri uyarınca yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmaları halinde Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.
(2) Öğrencilerin Üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi kendi talepleri üzerine de olabilir.
Bu takdirde öğrencilerin, ÖİDB’ye yazılı olarak şahsen talepte bulunmaları zorunludur.
(3) İlişiği kesilen öğrencilere, ÖİDB’ye bir dilekçe ile başvurmaları halinde durumlarını
gösteren bir belge verilir.
(4) Üniversiteden yatay geçiş yoluyla ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı yükseköğretim kurumunun yazısı üzerine ilgili birime gönderilir.
(5) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişik kesme işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirilir.
Öğrenci değişim programları
MADDE 39- (1) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışı bir başka yükseköğretim kurumu
arasında yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar
çerçevesinde öğrenciler bir veya iki dönem yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim
görebilirler.
(2) Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.
(3) Öğrenciler, normal öğrenim sürelerinin ilk ve son dönemlerinde değişim programlarına katılamazlar.
(4) Ulusal ve uluslararası değişim programları çerçevesinde alınan derslerin Üniversitedeki eş değerleri ve notları öğrencinin transkriptine ilgili bölüm kurulunun önerisiyle Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla işlenir.
(5) Öğrenciler, değişim programlarında geçirdiği dönemlerde Üniversiteye ait öğrenim
harcını ödemek ve kayıt yenilemek zorundadır. Değişim programlarında geçen dönemler öğrenim süresinden sayılır.
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Uluslararası ortak diploma programı
MADDE 40- (1) Gerçekleştirilen uluslararası anlaşmalar çerçevesinde, ortaklaşa yürütülecek ön lisans diploma programına yönelik ortak eğitim müfredatı düzenlenebilir. Uluslararası ortak diploma programları eğitim-öğretimine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.
Misafir öğrenciler
MADDE 41- (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, bölüm başkanlığının onayı ve Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararıyla Yüksekokulda açık bulunan ön lisans derslerine misafir öğrenci olarak kabul
edilebilir.
(2) Misafir öğrenci bir dönemde en çok iki ders olmak üzere en fazla dört dönem ders
alabilir.
(3) Misafir öğrenci olarak kabul edilenler, Senatonun belirlediği ders/kredi ücretini ödemekle yükümlüdür.
(4) Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(5) Misafir öğrenciler kayıt yaptırdığı ders için bu Yönetmelikte ders ve sınavlarla ilgili
belirlenen bütün kurallara uymak zorundadır.
(6) Bu statüdeki öğrencilere diploma verilmez. Ancak, ÖİDB tarafından kendilerine
durumlarını gösteren bir belge verilir. Ayrıca müteakip yıllarda Yüksekokulun herhangi bir
programına kayıt hakkı kazandıkları takdirde, başardıkları dersler için ilgili bölüm kurulunun
önerisi ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla, bu öğrencilere ders muafiyetleri ile ilgili
mevzuat hükümleri uygulanır.
(7) Yüksekokulun herhangi bir programına kayıtlı öğrenci Senatonun belirlediği esaslar
çerçevesinde önceden Yüksekokul Yönetim Kurulundan izin almak şartıyla diğer yükseköğretim kurumlarından misafir öğrenci olarak ders alabilir. Misafir öğrenci statüsünde aldığı dersler en fazla iki ders olmak üzere Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ve bu Yönetmelik çerçevesinde ders yüküne sayılabilir.
Özel öğrenciler
MADDE 42- (1) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu nedeniyle kayıtları kendi
üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkânı tanınan öğrenciye özel öğrenci denir. Özel öğrencilerle ilgili uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İşyeri eğitiminin uygulanması
MADDE 43- (1) İşyeri eğitimi, Yüksekokul Yönetim Kurulunda kabul edilen ve Senato
tarafından onaylanan usul ve esaslara göre yürütülür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 44- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 21/8/2017 tarihli ve
30161 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans EğitimÖğretim Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato, Yüksekokul Yönetim
Kurulu ve Yüksekokul Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 45- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 46- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel ve
Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri
kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt birim: Merkez bünyesinde yer alan laboratuvarları,
b) Birim: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul,
meslek yüksekokulu, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin
her birini,
c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
ç) Merkez (KMÜ BİLTEM): Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5- (1) Merkezin amaçları aşağıda belirtilmiştir:
a) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların kullanımına hazır modern test ve
analiz cihazlarının yer aldığı bir bilimsel araştırma, eğitim ve ölçüm merkezi oluşturmak.
b) Üniversitelerde, kamu kuruluşlarında ve sanayide çalışan araştırmacılar için ulusal
ve uluslararası kriterlere uygun araştırma ve ölçümlerin gerçekleştirileceği laboratuvar olanaklarının tesisini sağlamak.
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c) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları
ile araştırmacıların analiz ihtiyaçlarını Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak, sanayi ve
üniversiteler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak.
ç) Özel sektörün ve kamu kuruluşlarının ileri teknolojiye uygun araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları test ve ölçüm isteklerini karşılamak.
d) Üniversitenin ulusal ve uluslararası proje yürütme potansiyelini arttırmak ve bilimsel
araştırmada Üniversite araştırmacılarına yardımcı ve öncü olmak.
e) Merkezdeki cihazların günün koşullarına ve teknolojik gelişmelere paralel olarak
geliştirilmesini sağlamak.
f) Üniversite bünyesinde mevcut araştırma laboratuvarları, uygulama ve araştırma merkezleri ve benzer birimler ile iş birliği içerisinde hareket etmek, Merkeze ait AR-GE imkânlarının birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite, sanayi, özel sektör ve kamu kuruluşları araştırmacılarının araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri için gerekli test, ölçüm ve analizleri
yapmak.
b) İlgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek.
c) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda
danışmanlık, test ve ölçüm hizmeti vermek, bu faaliyetler için gerekli birimlerle koordinasyonu
sağlamak ve bu alandaki Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak.
ç) Üniversitenin kamu ve özel sektörle, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin
gelişmesine katkıda bulunmak.
d) Ulusal ve uluslararası geçerliliği olan standartlar kapsamında Merkezde gerçekleştirilen çalışmalar ile bu çalışmalar sonucunda düzenlenen sonuç raporlarının güvenilirliğini ve
geçerliliğini sağlamak amacıyla Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek için çalışmalar yapmak.
e) Teknik konularda eğitim seminerleri, konferans, kurs ve bilimsel toplantılar düzenlemek veya toplantılara katılmak.
f) Merkezin araştırma faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi için, yurt içi ve yurt dışındaki araştırma-geliştirme, inovasyon, teknoloji geliştirme ağlarına katılmak, bu ağları yönlendirmek ve yönetmek.
g) Bilimsel konularda, cihaz bakım-onarımı ve işletimi konusunda, laboratuvar güvenliği, teknoloji geliştirme-inovasyon konularında kurs, seminer, çalıştay ve konferanslar düzenlemek; bilimsel ve teknolojik yayınlar yapmak, Merkezde toplanan bilginin ülke çapında ilgililerle paylaşılmasını sağlamak.
ğ) Öğretim elemanları, uzmanlar ve kullanıcılar ile iş birliği içinde araştırma-geliştirme
proje teklifleri hazırlamak ve projelere destek sağlamak üzere söz konusu teklifleri ilgili kamu
ve özel sektör kuruluşlarına, yurt dışındaki kuruluşlara sunmak; desteklenen projeleri belirlenen
bütçe, plan ve programlara göre yürütmek.
h) Rektörlük tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
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b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında ve gereğince
kullanılmasından Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin ilgili bölümlerinde görevli öğretim üyeleri
arasından, en fazla iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür
yardımcılarının görevleri; Merkez faaliyetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak, laboratuvarları eleman ve ekipman bakımından güçlendirerek günün teknolojisine uygun hale
getirmek, sürekli olarak çağdaş teknolojileri izleme ve edinmeye yönelik çalışmalar yapmak
ve Müdüre görüş ve önerilerde bulunmaktır. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda
müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak
ve bu toplantılara başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
c) Merkeze ait yönetmelik, yönerge ve talimatlara uygun olarak iş güvenliğini ve disiplinini sağlamak.
ç) Merkeze ait birim ve laboratuvarlarda görevlerin zamanında ve etkin yapılmasını temin etmek üzere iş tanımı, iş bölümü ve görevlendirmeleri yapmak.
d) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı
amacıyla girişimlerde bulunmak.
e) Merkezde görev alacak akademik ve idari personel ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlayarak Yönetim Kurulunun da görüşü ile Rektöre sunmak.
f) Merkezi, personel ve ekipman bakımından güçlendirerek günün teknolojisine uygun
hale getirmek amacıyla Yönetim Kuruluna teklif sunmak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış
şekli ile Rektöre sunmak.
g) Merkez içinde hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
ğ) Merkez ile Merkez personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.
h) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak.
ı) Merkez bünyesindeki altyapının Üniversite personeli tarafından kullanımı, mesai saatleri içerisindeki çalışma prensipleri ve Merkezin kalite politikası ile ilgili tüm dokümanların
hazırlanmasını sağlamak.
i) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcılarının da aralarında bulunduğu yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun diğer dört üyesi Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Müdürün teklifiyle Rektör tarafından görevlendirilir.

19 Haziran 2022 – Sayı : 31871

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 19

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak
üzere yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez
salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu
yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.
b) Üniversitede fakülte ve yüksekokul bölümleri arasında iş birliği gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller düzenlemek.
c) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme
sonuçlarını rapor halinde Rektörlüğe sunmak.
ç) Müdürün görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını
hazırlamak.
d) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini
saptamak ve protokollerini hazırlamak.
e) Müdür tarafından Rektörlüğe sunulmak üzere hazırlanan bütçe önerisini incelemek
ve onaylamak.
f) Müdürün hazırlayacağı program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak.
g) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu
MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine, alanında uzman Üniversitenin ilgili bölümlerinde görev yapan öğretim üyeleri, özel sektör kuruluşları ve diğer kamu
kuruluşlarından olmak üzere Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en fazla on beş
kişiden oluşur. Danışma Kurulu yılda en az bir kez olmak üzere çoğunluk koşulu aranmaksızın
Müdürün çağrısı ile toplanır.
(2) Danışma Kurulunda görüşülecek konular ile ilgili olarak görüş ve önerilerine ihtiyaç
duyulan ilgili kişiler, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile toplantılara davet edilebilir.
(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan Danışma Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir.
(4) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Danışma Kurulu üyesinin yerine aynı usulle
yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev
süresi tamamlanana kadardır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin arttırılmasında, öncelikli tematik
alanların belirlenmesinde, Türkiye ve bölgenin ihtiyaçlarına göre Merkezin faaliyet alanlarıyla
ilgili olarak önerilerde bulunmak ve alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında
görüş bildirmek ve katkıda bulunmak.
b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş birliği
ortamının oluşturulup geliştirilmesine katkı sağlamak.
c) Üniversite dışı finansman kaynaklarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda
görüş bildirmek ve bu yönde gerekli girişimlerde bulunmak.
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ç) Konusunda uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkân sağlamak.
d) Merkezin amacı ve faaliyet alanlarıyla ilgili görüşlerini Kurul toplantısı dışında da
Merkez Müdürüne bildirmek.
e) Yönetim Kurulunun talebi halinde Merkezde çalışılmak üzere önerilen projeleri bilimsel ve etik açıdan incelemek ve Yönetim Kuruluna önerilen süre içerisinde rapor etmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Alt birimler (Laboratuvarlar)
MADDE 14- (1) Laboratuvarlar; Merkezin faaliyetleri içerisinde yer alan çeşitli analiz
ve bilimsel çalışmaların yürütüldüğü yerler olup, Merkez Yönetim Kurulu kararıyla kurulur.
(2) Laboratuvarlar, Müdüre karşı sorumlu olan laboratuvar yöneticileri tarafından yönetilir. Laboratuvar yöneticileri ilgili laboratuvar konusunda yetkin ve uzman öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.
(3) Laboratuvar yöneticilerinin görevleri; laboratuvarların yönetim ve denetimini sağlamak, bilimsel çalışmaları planlamak ve sağlıklı bir biçimde yürütmek, diğer laboratuvarlarla
iş birliğini sağlamak, makine ve teçhizatların bakım ve onarımını yaparak bunların çalışır durumda olmasını sağlamak, ihtiyaç duyulan makina-teçhizat ve sarf malzemelerinin temini konusunda gerekli çalışmalar yapmak ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.
Harcama yetkilisi
MADDE 15- (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 16- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 17- (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar
ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin yönetiminde
kullanılır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 19- (1) 24/8/2015 tarihli ve 29455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 24/7/2017 tarihli ve 30133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Merkez: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezini (KMÜ TÖMER),”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (ı) ve (l) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“ç) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde
tanıtmaya teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek ve yarışmalar yapıp ödüller vermek.”
“ı) Yurt dışında yaşayan veya ülkeye dönen Türk çocuklarına Türkçeyi öğretmek.”
“l) Gerek görüldüğünde Üniversitenin diğer birimleri ile iş birliği yaparak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, toplantılar ile sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları düzenlemek.”
“n) Öğrencilerin ve araştırmacıların Merkezin amacıyla ilgili konularda eğitim, araştırma ve öğretim yapmalarını sağlamak, bu konuda onlara yardımcı olmak.”
MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 13/5/2018 tarihli ve 30420 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Nevşehir
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 22 nci maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(8) Öğrenciler, sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde devamsız sayılır ve bu süre
içinde hiçbir derse ve sınava giremezler. Bu süreler içinde ders veya sınavlara katılmış olan
öğrencilerin, sınav sonuçları geçersiz sayılır. Öğrencinin sağlık raporu süresi bitmeden derslere
ve sınavlara girebilmesi için sağlık durumunun düzeldiğini yeni bir sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekir.”
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ
Meslekî Yeterlilik Kurumundan:
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2016/12)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2022/13)

MADDE 1- 25/10/2016 tarihli ve 29868 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/12)’in Ek-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinden:

7057

—— • ——

İstanbul 1. Çocuk Mahkemesinden:

7064
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İstanbul 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesinden:

7066
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İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7061

—— • ——

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7058
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İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesinden:

6949

—— • ——

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7056

—— • ——

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7055
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İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7036

—— • ——

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesinden:

6950

—— • ——

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesinden:

6951
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İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7034
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İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesinden:

6956

—— • ——

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7032

—— • ——

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7033
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İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7028

—— • ——

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7026

—— • ——

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7027
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
2 ADET LABORATUVAR TİPİ BULAŞIK MAKİNESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası
İşletme Müdürlüğünden:
2 ADET LABORATUVAR TİPİ BULAŞIK MAKİNESİ ALIMI 4734 KİK 3-g istisna
kapsamında kapalı zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası

: 2022/620271

1- İdarenin
a) Adresi

: İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 Bolvadin/
AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve faks numarası : 272 612 6660 - 272 612 5667
c) Elektronik Posta Adresi

: aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr

2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 2 Adet Laboratuvar Tipi BulaĢık Makinesi alımı

b) Teslim yeri

: Afyon Alkaloidleri Fabrikası ĠĢletme Müdürlüğü

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü Bolvadin/
AFYONKARAHİSAR

b) Tarihi ve saati

: 23/06/2022 Perşembe günü saat 14.30

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 75,00 TL bedel ile
temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001
2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi
dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere
şartname kargo ve e-mail ile gönderilecektir.
Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici
teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir.
İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme
Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı
İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO
08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya
tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

7122/1-1
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PAMUK İPLİĞİ SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
1-Teşekkülümüzün ihtiyacı 100 Milyon Metre Pamuk İpliği Satınalma ve İhale
Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.
2-Bu işe ait şartnameler, 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel
Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden temin edilebilir.
3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.07.2022 tarihi saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.
4-Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5-İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6-Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7-Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
8-İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9-İhale kısmi teklife kapalıdır.
10-Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma
ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta
serbesttir.
6974/1-1

—— • ——
40 GR GOLDEN İSTANBUL SİYAH SÜZEN POŞET ÇAY DIŞ ZARF
SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
1-Teşekkülümüz ihtiyacı olan 4.000.000 adet, 40 gr Golden İstanbul Siyah Süzen Poşet
Çay Dış Zarf %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu
maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.
2-Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı,
RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.
3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.07.2022 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’te
açılacaktır.
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4-Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5-Alternatif teklifler kabul edilmez.
6-Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7-Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme
bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
8-İstekliler ihale konusu mal alımına kısmi teklif veremezler.
9-İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
10-Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
6975/1-1

—— • ——
C-2000 FİLTRE KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
1-Teşekkülümüzün ihtiyacı 80.000 Kg C-2000 Filtre Kağıdı Satınalma ve İhale
Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.
2- Bu işe ait şartnameler, 200,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel
Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden temin edilebilir.
3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.07.2022 tarihi saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.00’te açılacaktır.
4-Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5-İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6-Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7-Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
8-İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9-İhale kısmi teklife kapalıdır.
10-Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma
ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta
serbesttir.
6976/1-1
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HAVA KAPISI YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
Hava kapısı yedekleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi
kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım
İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1- İdarenin
a) Adı
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma
Dairesi Başkanlığı
b) Adresi
: Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak
No: 2 67090 ZONGULDAK
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 81 - 0372 259 19 00
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve
Satın Alınabileceği Yer

: 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa
Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK
2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.)
68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA
d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi
Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125
ZONGULDAK
e) Elektronik Posta Adresi
: humeyra.kapsuk@taskomuru.gov.tr
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin
a) Dosya No
: 2228078
b) İKN
: 2022/603365
c) Niteliği, Türü, Miktarı
: Hava Kapısı Yedekleri Mal alımı - 10 kalem
ç) Teslim Yeri /
İşin Yapılacağı Yer
d) İşe Başlama Tarihi

e) Teslim Tarihi/İşin Süresi
3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer
b) Tarih ve Saati

: Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve
Tesellim İşleri Şube Müdürlüğü ambarı/ZONGULDAK
: Sözleşmenin
imzalandığının
idare
tarafından
yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği
adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden
itibaren teslim süreleri başlayacaktır.
: İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür.
: TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa
Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK
: 04.07.2022 Perşembe günü saat: 15:00

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde
Uygulanacak Kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir
4.1.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
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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
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil
tasdiknamesi
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari
şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar,
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun
iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini
tevsik eden belge,
4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi.
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde,
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bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı)
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.
5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken
Kriterler
5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği
belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük
olanıdır.
8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.
9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden
ulaşılabilir
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif
Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son
teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz
12- Fiyat avantajı uygulanması: Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15
(onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat
avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini
sunması zorunludur.
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye
alınmayacaktır.
15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734
sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
17- Diğer hususlar:
İlan olunur.
6912/1-1
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TAŞINMAZ ATLI SPOR TESİSİ OLARAK 10 (ON) YILLIĞINA
KİRAYA VERİLECEKTİR
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:
Mülkiyeti AOÇ’ye ait 1. derece doğal ve tarihi sit alanı içerisinde kalan, Ankara İli,
Yenimahalle İlçesi, Gazi Mahallesi 2098 Ada 34 Parselde bulunan, 1.886,00 m² çadır alanı,
3.970,00 m² kapalı alan ve 25.766,00 m² açık alan olmak üzere toplam 31.622,00 m²’lik
taşınmazın kira süresinin bitmesi nedeniyle kamu yararı gözeterek çalışan kar amacı gütmeyen
vakıf ve derneklere atlı spor tesisleri olarak 10 (on) yıllığına kiralanması işidir. Kiralama işi
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair Yönetmeliği’nin 42
nci maddesine göre açık artırma usulü ile yapılacaktır.
İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan istekliler arasında açık artırmaya
gidilecektir.
1- İdarenin
a) Adresi
: AOÇ Müdürlüğü Emniyet Mah. Yeni Çiftlik Cad.
No: 6/3 06560 Yenimahalle/ANKARA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 01 70 - 0312 211 01 79
c) Elektronik Posta Adresi
: aoc@aoc.gov.tr
d) İhale Dokümanının Görülebileceği
İnternet Adresi
: www.aoc.gov.tr
e) İhale Şartnamesinin Temin
Edileceği Yer ve Ücreti
: AOÇ Ticaret Müdürlüğü, 100,00-TL
Posta Yoluyla 150,00-TL
2- İhale Konusu İşin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Gazi Mahallesi 2098
Ada 34 Parselde bulunan, 1.886,00 m² çadır alanı,
3.970,00 m² kapalı alan ve 25.766,00 m² açık alan olmak
üzere toplam 31.622,00 m²’lik taşınmazın kira süresinin
bitmesi nedeniyle kamu yararı gözeterek çalışan kar
amacı gütmeyen vakıf ve derneklere atlı spor tesisleri
olarak 10 (on) yıllığına kiralanması işidir.
b) Tahmini Bedel
: Aylık 74.200,00 TL+KDV
c) Geçici Teminat
: 267.120,00 TL.
ç) Kati Teminat
: İhalede oluşacak kira bedelinin 10 yıllık tutarının % 6’sı
3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: AOÇ Müdürlüğü Sosyal Tesis Binası
b) Tarihi ve Saati
: 30.06.2022- 14:00
c) Teklif Mektuplarının En Son
Teslim Tarihi, Saati,
Teslim Yeri
: 30.06.2022- 14:00 AOÇ Ticaret Müdürlüğü
AOÇ Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve AOÇ Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek
en uygun bedeli tespitte serbesttir.
6993/1-1
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KİREÇ TAŞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Kireç Taşı Mal Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.
1- İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası

: 2022/600259

a) Adı

: 2022 YILI KİREÇ TAŞI ALIMI

b) Adresi

: Yenişehir Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No: 18/36360
Kars/Merkez

c) Telefon ve faks numarası

: 474 213 57 21- 474 213 57 33

2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 6.000 ton Kireçtaşı Alımı

b) Teslim yeri/yerleri

: Kars Şeker Fabrikası Stok Sahası

c) İşin süresi

: İlk Teslimata 15 Ağustos 2022 tarihinde başlamak üzere
fabrikaların verecekleri termin programına göre teslim
edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Kars Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 04.07.2022 - 14:00

4- İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5- İhale dokümanı Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğü adresindeki Ticaret Servisinde
görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) 200,00 TL. (İkiyüz TL.) karşılığı aynı adreslerden
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.
6- Teklifler, 04.07.2022 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Kars Şeker Fabrikası
Müdürlüğü Yenişehir Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 18/36360 Kars/Merkez adresindeki
Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
7- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
6901/1-1
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MÜBADELE İLANI
Karaman İl Jandarma Komutanlığından:
Aşağıda cinsi, miktarı, durumu ve tahmini bedelleri belirtilen Kullanım Yeri Olmayan
İhtiyaç Fazlası I. inci Durumda (354) Kalem Araç Yedek Parça, 4645 sayılı Kanuna dayanılarak
çıkarılan Yönetmelik kapsamında ihale edilecektir.
1- İdarenin
a) Adresi

: Karaman İl Jandarma Komutanlığı /

b) Telefon ve Faks Numarası

: 0 338 212 95 00 - Fax: 0 338 214 35 05

c) Elektronik Posta Adresi

:

Cezaevi yolu Üzeri Nu: 1 70100 KARAMAN

2- Mübadele Karşılığında Verilecek
Mal ve Malz. Cinsi,
Mik. ve Durumu.

: Karaman İl J.K.lığı Envanterinde Bulunan ve
Kullanım Yeri Olmayan İhtiyaç Fazlası I. inci
Durumda

(354)

Kalem

Araç

Yedek

Parçası

Mübadele Edilmesi İşi.
a) Tahmini Bedeli

: 35.000,00 TL

3- Mübadele Karşılığında Alınacak
Mal ve Malzemelerin Özellikleri : 1 Adet Lassa Competus Winter 2 Marka 245/70R16
107 H XL Kış Lastiği, 1 Adet Lassa Competus
Winter 2 Marka 205/80R16 95 H Kış Lastiği ve
1 Adet Mutlu Akü, 12 Volt 72 Amper SFB Akü,
1 Adet Pey değeri 5.311,60 TL. olan (7) adet pey
karşılığında
a) Tahmini Bedeli

: 37.181,20 TL.

b) Teslim Etme ve
Teslim Alma Yeri

: Karaman İl Jandarma Komutanlığı /
Cezaevi yolu Üzeri Nu: 1 70100 KARAMAN

c) Teslim Etme / Alma Tarihi

: Sözleşme kapsamında 90 takvim günü içerisinde

4- Mübadelenin Yapılacağı Yer

: Karaman İl Jandarma Komutanlığı / İhale Komisyon

bitirilecektir.
Başkanlığı / Cezaevi yolu Üzeri Nu: 1

70100

KARAMAN
a) Tarihi ve Saati

: 05.07.2022 günü saat:14.00

5- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile
fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
a) 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
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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,
b) Şartname ekinde yer alan teklif mektubu,
c) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat
mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
d) İhale dokümanında belirtilen tebligat adresini gösterir onaylı belge,
e) İhale dosyasını satın aldığını gösterir vezne alındı makbuzu ihale zarfı içerisinde
teklifle beraber sunulacaktır.
6- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm isteklilere açıktır.
7- Mübadele dokümanı Karaman İl Jandarma Komutanlığı / İhale Komisyon Başkanlığı /
Cezaevi yolu Üzeri Nu: 1 70100 KARAMAN adresinde görülebilir veya Karaman Defterdarlık
Muhasebe Müdürlüğüne 30 TL’nin yatırıldığına dair belgeyi ibraz etmek sureti ile aynı adresten
temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları
zorunludur.
8- Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. Teklif
zarfları 05.07.2022 günü saat 14.00’e kadar Karaman İl Jandarma Komutanlığı / İhale Komisyon
Başkanlığı / Cezaevi yolu Üzeri Nu: 1 70100 KARAMAN adresine teslim edilecektir.
9- Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam
edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir.
10- İstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden az olmamak
kaydıyla kendilerinin belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak
sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, (120) takvim gününden az
olmamak üzere isteklilerce belirlenir.
11- Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden
bir gün öncesine kadar hafta içi 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Karaman İl Jandarma
Komutanlığı / 870 Nu’lı Taşınır Mal Saymanlığı/Cezaevi yolu Üzeri Nu: 1 70100 KARAMAN
ve (354 Kalem yedek parça) Karaman İl Jandarma Komutanlığı / Cezaevi yolu Üzeri Nu: 1
70100 KARAMAN adreslerinde görülebilir.
12- Mübadeleye katılan ve teklif veren herkes mübadelesi yapılacak malzemeleri görmüş
sayılır.
13- Mübadele malzemelerin bedelleri yaklaşık olarak hesaplanmıştır, mübadeleye teklif
veren istekli tüm şartları kabul etmiş sayılır.
14- Sözleşme yapılacak ve notere tescil ettirilecektir.
15- Tekliflerin geçerlilik süresi 90 (doksan) takvim günü olacaktır.
16- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
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ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Mengen Orman İşletme Müdürlüğünden:
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Sıra
No

Deposu

1

BÖLGEÖNÜ
SD.

2

BOLU ORMAN BÖLGE

Tarihi

30/06/2022

Saati

14:00

Yeri

https://esatış.

MÜDÜRLÜĞÜ
MENGEN ORMAN İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ
Boy
(m)

Miktarı
Adet

m³/Ster/K

Parti
Sayısı

1.Sn.Nb.Kl.
Karaçam Tomruk

0

20

1

2.200,00

1.320,00

PAZARKÖY
SD.

1.Sn.Nb.Kl. Kayın
Tomruk

0

30

1

1.900,00

1.710,00

3

Muhtelif

2.Sn.Nb.Kl.
Karaçam Tomruk

261

189.069

5

1.600,00

9.076,00

4

BÖLGEÖNÜ
SD.

2.Sn.Nb.Kl.
Sarıçam Tomruk

0

50

1

1.800,00

2.700,00

5

Muhtelif

2.Sn.Nb.Kl.
Göknar Tomruk

0

470

6

1.700,00

23.970,0

6

Muhtelif

2.Sn.Nb.Kl. Kayın
Tomruk

153

122.346

2

1.600,00

5.873,00

7

PAZARKÖY
SD.

2.Sn.Ub.Kl.
Karaçam Tomruk

0

100

1

1.700,00

5.100,00

8

Muhtelif

2.Sn.Ub.Kl.
Göknar Tomruk

244

483.866

5

1.800,00

26.129,00

9

Muhtelif

3.Sn.Kb.Kl.
Göknar Tomruk

15

128.304

4

1.200,00

4.619,00

10 Muhtelif

3.Sn.Kb.İn.
Göknar Tomruk

23

19.529

3

1.100,00

644,00

11 Muhtelif

3.Sn.Nb.Kl.
Karaçam Tomruk

1070

805.399

9

1.200,00

28.995,00

12 Muhtelif

3.Sn.Nb.İn.
Karaçam Tomruk

2402

580.342

6

1.100,00

19.151,00

3.Sn.Nb.Kl.
Sarıçam Tomruk

0

150

1

1.400,00

6.300,00

14 Muhtelif

3.Sn.Nb.Kl.
Göknar Tomruk

400

893.535

11

1.300,00

34.848,00

15 Muhtelif

3.Sn.Nb.İn.
Göknar Tomruk

386

296.825

4

1.200,00

10.686,00

13

BÖLGEÖNÜ
SD.

Cinsi

Muhammen
Bedeli

Geçici
Teminat
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3.Sn.Nb.Kl. Kayın
Tomruk

542

376.636

5

1.300,00

14.689,00

17

KİREMİTLİK 3.Sn.Ub.Kl.
SD.
Karaçam Tomruk

15

10.909

1

1.300,00

425,00

18

KİREMİTLİK 3.Sn.Ub.İn.
SD.
Karaçam Tomruk

9

3.266

1

1.200,00

118,00

3.Sn.Ub.Kl.
Göknar Tomruk

340

528.967

4

1.400,00

22.217,00

Karaçam Maden
İşletme Şefliği Direği

49

3.305

1

1.500,00

149,00

21

Kaynarca
RMP

557

20.769

1

920,00

573,00

22

GEYİKGÖLÜ Kayın Sanayi
RAMPA
Odunu

1040

29.41

1

870,00

768,00

23

Kaynarca
RMP

Kayın Sanayi
Odunu

444

10.776

1

870,00

281,00

Karaçam Kağıtlık
Odun (M3)

2013

523.139

8

950,00

14.911,00

Sarıçam Kağıtlık
Odun (M3)

0

60

1

950,00

1.710,00

Göknar Kağıtlık
Odun (M3)

296

601.919

7

950,00

17.155,00

Kayın Kağıtlık
Odun (M3)

0

35

1

1.000,00

1.050,00

0

95

2

620,00

1.767,00

0

85

1

620,00

1.581,00

0

13

1

620,00

242,00

0

547

3

620,00

10.174,00

94

4.886

1

1.400,00

205,00

1035

7288.197

100

39.890,00

269.136,

19 Muhtelif
20

Daren Orman

24 Muhtelif
25

BÖLGEÖNÜ
SD.

26 Muhtelif
27

PAZARKÖY
SD.

28

Kaynarca
RMP

29 Mengen RMP

30

Kaynarca
RMP

Karaçam Sanayi
Odunu

Kayın Yarma ve
İnce Sanayi
Odunu
Kayın Yarma ve
İnce Sanayi Odunu
Sapsız Meşe
Yarma ve İnce
Sanayi Odunu

Sapsız Meşe
31 Mengen RMP Yarma ve İnce
Sanayi Odunu

32

Daren Orman
İşletme Şefliği

TOPLAM

Kabuklu İbreli
Maden Direk
(8-14)
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1-İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 100 adet
parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet
İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.
2-İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek
kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.
3-Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki
(www.ogm.gov.tr)İHALELER bölümünde,İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde
görülebilir.
4-Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların
pey sürecekleri partiler için en az % 3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş
sayılacaktır.
5-Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı
Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
6-Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
7-Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı
satışlarında mal bedelinin % 25'i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
8-Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’u ile vergi,
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya
kadar vade süresi uygulanacaktır.
9-Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.
10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır.
11-Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde
aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre
için aylık % 1.60 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.
12-İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40)
değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları,
muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat
yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.
Bilgi için; Adres, telefon ve faks no:
Adres: Beşler Mah. Sıtma Pınarı
Telefon: 0(374) 356 1014
Fax No: 0(374) 356 1100
6973/1-1
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Ankara İli Gölbaşı Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede mahallesi, ada/parsel numarası, kullanım şekli,
muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlardan 1. sıradaki 2886 sayılı Kanunun
36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile diğerleri aynı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif
Usulü ile peşin bedelle ayrı ayrı mülkiyet satışları yapılacaktır.
1- İhaleler 05/07/2022 Salı günü saat 14.00’ da başlayarak Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil
Caddesi No: 3 Gölbaşı/ANKARA adresindeki Belediye Hizmet Binasında ENCÜMEN salonunda
toplanacak Belediye Encümeni'nce ayrı ayrı yapılacaktır.
2- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi her gün çalışma saatleri
içerisinde Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil Caddesi No: 3 Gölbaşı/ANKARA adresindeki Belediyemiz
hizmet binasında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Servisinde görülebilir.
3- İstekliler, ihaleye girebilmek ihale şartnamesinde isteklilerde aranan şartları sağlamak
zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler
geçersiz sayılacaktır. İstekliler ihale şartnamesinde istenilen evrakları teklif dosyasında sunacaklardır.
4- İhaleye iştirak edecek olanlar, 1. sıradaki parsel için şartname bedeli olarak 500,00 TL
(BeşyüzTürkLirası) ve diğer parseller için ayrı ayrı 250,00 TL. (İkiyüzelliTürkLirası) karşılığında
şartname almak zorundadırlar.
5- İhale dosyalarını en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar Belediyemiz Genel Evrak Servisine
verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek ihale dosyaları veya her hangi bir nedenle oluşacak
gecikmeler dikkate alınmaz.
6- Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalardaki bilgileri ve tapudaki
takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar,
satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
7- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilam giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri
gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
8- İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleleri
yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise;İta
Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde,
iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
9- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışlarda ihale şartnamesi hükümleri
uygulanacaktır, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.
Sıra
No

Mahalle

Ada/Parsel

1

Taşpınar

112211/2

2

Taşpınar

112220/3

3

Kızılcaşar

112266/9

4

Kızılcaşar

112807/4

5

Örencik
(Virancık)

115084/13

Kullanım Şekli
Konut Alanı
(E=0.30,
Hmax=6.50m)
Konut Alanı
(E=0.30,
Hmax=6.50m)
Konut Alanı
(E=0.30,
Hmax=6.50m)
Konut Alanı
(E=0.30,
Hmax=6.50m)
Konut Alanı
(E=0.15,
Hmax=6.50m)

Alanı
(m2)

Hisse
(m2)

Muhammen
Bedel (TL)
(KDV’den
Muaf)

Geçici
Teminat
(TL)

5.376,00

Tam

14.649.600,00

439.488,00

1.334,00

Tam

2.534.600,00

76.038,00

1.046,00

Tam

2.248.900,00

67.467,00

1.250,00

Tam

2.275.000,00

68.250,00

2.164,00

Tam

1.731.200,00

51.936,00
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adalet Bakanlığından:
İstanbul 3. İcra Müdürlüğünün 2003/13540 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem
yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
7072/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:
Ergani 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1979/194 Esas, 1981/46 Karar sayılı dosyasının
zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
7073/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:
Kırkağaç Asliye Hukuk Mahkemesinin 1980/39 D.İş sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme
ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem
yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
7074/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:
Aydın 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 2017/88
Esas, 2019/320 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın,
Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan
Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için
uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân
olunur.
7075/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:
İstanbul 2. İcra Müdürlüğünün 2019/23433 Esas (Eski Esas: 2003/11204) sayılı
dosyasının imha edilmiş olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya
Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında
Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve
anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
7076/1-1
Adalet Bakanlığından:
İstanbul 12. İcra Müdürlüğünün 2008/23262 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş
olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
7081/1-1
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Adalet Bakanlığından:
İzmir 23. İcra Müdürlüğünün 2006/2324 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem
yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
7082/1-1

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Çatalca 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1981/76 Esas, 1983/360 Karar sayılı dosyasının
kaybolduğu anlaşıldığından 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
7099/1-1

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
İstanbul 3. İcra Müdürlüğünün 2008/15528 Esas sayılı takip dosyasının imha edilmiş
olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
7098/1-1

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Ankara 4. İdare Mahkemesinin 2015/1652 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem
yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
7101/1-1
Adalet Bakanlığından:
Bolu İcra Müdürlüğünün 2019/62423 Esas (Bolu Kapatılan 1. İcra Müdürlüğünün Esas:
2004/3924) sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın,
Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan
Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için
uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân
olunur.
7097/1-1

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2015/270 Esas, 2016/1056 Karar sayılı dosyasının
kaybolduğu anlaşıldığından 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
7100/1-1
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”
hükümleri uyarınca 2 Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Duyurulur.
Fakülte /
Yüksekokul

Bölüm / Program

ALES/YDS ALES

Öğretim

Alanı

Elemanı

Eş Değeri
Puanı

Puan

Ek

Türü Açıklamalar

Lojistik Yönetimi, Lojistik Yönetimi ve Ulaştırma,
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası
Lojistik

1

Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Tedarik Zinciri
Yönetimi, Lojistik Sistemleri Yönetimi ve

ALES: 70 EA SAY Öğr.Gör.

Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği alanlarının

Meslek

birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.

Yüksekokulu

Protez-Ortez-Biomekanik, Ortez ve Protez,
Ortopedik Protez ve
Ortez

1

Protez Ortez, Ortopedik Protez ve Ortez
alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans

ALES: 70

SAY

Öğr.Gör.

mezunu olmak.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlangıç Tarihi
: 19.06.2022
Son Başvuru Tarihi
: 03.07.2022
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 04.07.2022
Yazılı Sınav Tarihi
: 06.07.2022
Nihai Değerlendirme Tarihi
: 07.07.2022
Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi
içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan
başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İSTENEN BELGELER
1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim
bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,
2- YÖK formatlı özgeçmiş.
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
5- Adli Sicil Kaydı Belgesi
6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından
Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)
7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği.
8- ALES Belgesi
9-Yabancı Dil Belgesi
10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet
belgesi ve atama olur yazısı.
11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.
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12- Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi.
13- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.
14- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel
Adayı Açık Rıza Metni.
Ön değerlendirme Sonuçları ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin
www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde
olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Aday Başvuruları:
Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi
Yazı İşleri Müdürlüğü
Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu cad. No: 19
34396 Sarıyer, İstanbul
Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma
Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin- korunmasi/kvk-mevzuatuyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık
Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin- korunmasi/kvk-mevzuatuyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.
7123/1-1

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi: 13.06.2022 Karar No: 7569
ŞİRKETİN:
• TİCARİ UNVANI
: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü
• MERKEZİ VE
TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 10 06530 Çankaya/ANKARA
• MÜRACAAT TARİHİ : 13.05.2022
RUHSATIN:
• KONUSU
: Süre uzatımı
• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/M47-a3
• YÜZÖLÇÜMÜ
: 15.297 hektar
• BÖLGESİ
: Kara
• KAPSADIĞI İLLER : Batman, Mardin, Siirt
• VERİLİŞ TARİHİ
: 11.07.2015
TALEP:
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü sahip bulunduğu, yukarıda bölgesi, ili,
yüzölçümü ve pafta numarası yazılı petrol arama ruhsatının mücbir sebep kapsamında uzatım
süresinin sona ereceği 11.07.2022 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı
maddesinin altıncı fıkrası gereğince iki yıl süreyle uzatılması için müracaatta bulunmuştur.
KARAR:
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli
ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin
ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla, AR/TPO/K/M47-a3 pafta numaralı
petrol arama ruhsatının süresinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı
fıkrası gereğince, 11.07.2022 tarihinden 11.07.2024 tarihine kadar iki yıl süreyle uzatılmasına
karar verilmiştir.
6944/1-1
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Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığından:
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, ilgili, ilişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve
Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 580 nci maddesinin ikinci
fıkrası ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin
dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 16 Mart 2022 tarihli ve 31780 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimler Akademisi Personel Yönetmeliği hükümleri
çerçevesinde, TÜBA’nın 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 567 nci maddesinde yer
alan görevlerin yerine getirilmesini sağlamak için personel alımı gerçekleştirilecektir.
TÜBA’nın merkezi Ankara ili olup İstanbul’da çalışma ofisleri bulunmaktadır. Aşağıdaki
tabloda belirtilen şartları taşıyanlar ve TÜBA tarafından gerçekleştirilecek sınavda başarılı olanlar
TÜBA Başkanlığı’nın uygun göreceği illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir.
Başvuru ve Sözlü Sınav Tarihleri
Başvuru Tarihleri

15.07.2022 - 25.07.2022
Başvurular mesai saatleri içerisinde alınacaktır.
Son başvuru tarihi olan 25.07.2022 tarihinde saat
17.30’dan sonra herhangi bir başvuru kabul
edilmeyecektir.

Yazılı ve/veya Sözlü Sınava Katılacakların İlan Tarihi

28.07.2022

Yazılı ve/veya Sözlü Sınav Tarihleri

Daha sonra duyurulacaktır.

Sınav Başvuru Adresi

Adaylar ilan için TÜBA’ya şahsen
başvuracaklardır.

Sınav ve Başvuru Yerleri

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı
Bayraktar Mah. Vedat Dalokay Cad. No: 112
Çankaya - ANKARA
Tel: (0 312) 442 29 03 (pbx)
Faks: (0 312) 442 72 36
E-posta: tuba@tuba.gov.tr
veya
Türkiye Bilimler Akademisi
Maçka Ofisi - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
Yabancı Diller Yüksekokulu 34367 Maçka İSTANBUL Tel: (0212) 219 16 60
Faks: (0212) 225 20 66
E-posta: tuba@tuba.gov.tr

İlan ve Sınav Sonuçlarının Duyurulacağı Adres
Sorularınız için

www.tuba.gov.tr
ik@tuba.gov.tr
Bu e-posta adresi haricinde herhangi bir
kanaldan bilgi verilmeyecektir.

1. İşe Alınmada Aranan Genel Şartlar
Tüm pozisyonlar için başvuran tüm adayların öncellikle 16/03/2022 tarihinde Resmî
Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimler Akademisi Personel Yönetmeliği’ne göre 14/7/1965
tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları
sağlamaları gerekmektedir.
Ayrıca güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olması şartı aranır.
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2. TÜBA Uzmanı Pozisyonu İçin Aranan Özel Şartlar
TÜBA Uzmanı pozisyonu için başvuran tüm adayların aşağıda belirtilen özel şartları
sağlamaları gerekmektedir.
Başvuru
Kodu

Unvan

Kadro

Aranılan Nitelik

Sayısı

Ankara’da istihdam edilmek üzere*;
a) TÜBA çalışma gruplarının tematik alanları ile ilgili disiplinlerden
birinde (sosyal bilimler alanlarından birinde) doktora derecesine sahip
olmak veya söz konusu disiplinlerde tezli yüksek lisans derecesine sahip
olup alanında en az beş yıl tecrübe sahibi olmak.
b) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce
dilinden YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil
yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen geçerliliği bulunan başka
TU1A

TÜBA
Uzmanı

1

bir belgeye sahip olmak (YÖKDİL puanı kabul edilmeyecektir).
c) Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl
fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını
doldurmamış olmak. Kamu kesimi veya özel kesimde en az 5 (beş) yıl
fiilen başarılı olarak çalışmış olma şartı gerektiren konular şunlardır: (i)
Akademik hizmetler, (ii) Uluslararası ilişkiler, (iii) Yayın hizmetleri, (iv)
Planlama, programlama, (v) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi, (vi)
Strateji geliştirme, strateji yönetimi, (vii) İzleme ve değerlendirme, (viii)
Tanıtım, danışmanlık, (ix) Şehircilik ve çevre, (x) Araştırma-geliştirme,
(xi) Bilgi ve iletişim teknolojileri, (xii) Finansman, (xiii) İnsan kaynakları
yönetimi.
Ankara’da istihdam edilmek üzere*;
a) TÜBA çalışma gruplarının tematik alanları ile ilgili disiplinlerden
birinde (sağlık ve yaşam bilimleri alanlarından birinde) doktora derecesine
sahip olmak veya söz konusu disiplinlerde tezli yüksek lisans derecesine
sahip olup alanında en az beş yıl tecrübe sahibi olmak.
b) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce
dilinden YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil
yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen geçerliliği bulunan başka

TU2A

TÜBA
Uzmanı

1

bir belgeye sahip olmak (YÖKDİL puanı kabul edilmeyecektir).
c) Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl
fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını
doldurmamış olmak. Kamu kesimi veya özel kesimde en az 5 (beş) yıl
fiilen başarılı olarak çalışmış olma şartı gerektiren konular şunlardır: (i)
Akademik hizmetler, (ii) Uluslararası ilişkiler, (iii) Yayın hizmetleri, (iv)
Planlama, programlama, (v) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi, (vi)
Strateji geliştirme, strateji yönetimi, (vii) İzleme ve değerlendirme, (viii)
Tanıtım, danışmanlık, (ix) Şehircilik ve çevre, (x) Araştırma-geliştirme,
(xi) Bilgi ve iletişim teknolojileri, (xii) Finansman, (xiii) İnsan kaynakları
yönetimi.
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Ankara’da istihdam edilmek üzere*;
a) TÜBA çalışma gruplarının tematik alanları ile ilgili disiplinlerden
birinde (fen ve mühendislik alanlarından birinde) doktora derecesine
sahip olmak veya söz konusu disiplinlerde tezli yüksek lisans derecesine
sahip olup alanında en az beş yıl tecrübe sahibi olmak.
b) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce
dilinden YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil
yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen geçerliliği bulunan başka
TU3A

TÜBA
Uzmanı

1

bir belgeye sahip olmak (YÖKDİL puanı kabul edilmeyecektir).
c) Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl
fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını
doldurmamış olmak. Kamu kesimi veya özel kesimde en az 5 (beş) yıl
fiilen başarılı olarak çalışmış olma şartı gerektiren konular şunlardır: (i)
Akademik hizmetler, (ii) Uluslararası ilişkiler, (iii) Yayın hizmetleri, (iv)
Planlama, programlama, (v) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi, (vi)
Strateji geliştirme, strateji yönetimi, (vii) İzleme ve değerlendirme, (viii)
Tanıtım, danışmanlık, (ix) Şehircilik ve çevre, (x) Araştırma-geliştirme,
(xi) Bilgi ve iletişim teknolojileri, (xii) Finansman, (xiii) İnsan kaynakları
yönetimi.
İstanbul’da istihdam edilmek üzere*;
a) TÜBA çalışma gruplarının tematik alanları ile ilgili disiplinlerden
birinde (sosyal bilimler alanlarından birinde) doktora derecesine sahip
olmak veya söz konusu disiplinlerde tezli yüksek lisans derecesine sahip
olup alanında en az beş yıl tecrübe sahibi olmak.
b) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce
dilinden YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil
yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen geçerliliği bulunan başka

TU1B

TÜBA
Uzmanı

1

bir belgeye sahip olmak (YÖKDİL puanı kabul edilmeyecektir).
c) Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl
fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını
doldurmamış olmak. Kamu kesimi veya özel kesimde en az 5 (beş) yıl
fiilen başarılı olarak çalışmış olma şartı gerektiren konular şunlardır: (i)
Akademik hizmetler, (ii) Uluslararası ilişkiler, (iii) Yayın hizmetleri, (iv)
Planlama, programlama, (v) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi, (vi)
Strateji geliştirme, strateji yönetimi, (vii) İzleme ve değerlendirme, (viii)
Tanıtım, danışmanlık, (ix) Şehircilik ve çevre, (x) Araştırma-geliştirme,
(xi) Bilgi ve iletişim teknolojileri, (xii) Finansman, (xiii) İnsan kaynakları
yönetimi.

Sayfa : 124

19 Haziran 2022 – Sayı : 31871

RESMÎ GAZETE

3. Avukat İçin Aranan Özel Şartlar
Avukat olarak istihdam edileceklerde aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:
Başvuru
Kodu

Unvan

Kadro

Aranılan Nitelik

Sayısı

Ankara’da istihdam edilmek üzere*;
a) Yükseköğretim kurumlarının hukuk fakültelerinden veya bunlara
denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak ve idari hukuk veya iş hukuku alanlarından
AV1A

Avukat

1

birinde yüksek lisans yapmış olmak veya en az 3 yıl özel avukatlık veya
kamu avukatlığı yapmış olmak
b) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.
c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yıllında
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünde
en az 70 puan almış olmak.

4. İdari Personel İçin Aranan Özel Şartlar
İdari personel olarak istihdam edileceklerde aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:
a) Her kadro için aşağıdaki tabloda belirtilen özel şartlara sahip olmak.
b) Bu madde kapsamında istihdam edileceklerin 2020 yıllında yapılan Kamu Personeli
Seçme Sınavında her pozisyon için aşağıdaki tabloda Başkanlıkça belirlenen puan türünden/
türlerinden taban puanı almış olmaları gerekir.
Başvuru
Kodu

Unvan

Kadro
Sayısı

Aranılan Nitelik
Ankara’da istihdam edilmek üzere*;

a) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren siyasal bilgiler (bilimler),
iktisadi ve idarî bilimler, iktisat, işletme fakülteleri veya
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun
olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yıllında
İU1A

İdari
Uzman

yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan
1

türünden en az 70 puan almış
olmak,

c) Başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,
ç) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce
dilinden YDS’den en az (D) seviyesinde puan almış olmak veya
dil yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen geçerliliği
bulunan başka bir belgeye sahip olmak (YÖKDİL puanı kabul
edilmeyecektir).
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Ankara’da istihdam edilmek üzere*;
a) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans öğrenimi veren Endüstri
Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim
kuramlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020
İU2A

İdari
Uzman

1

yıllında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2,
P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
c) Başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,
ç) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce
dilinden YDS’den en az (D) seviyesinde puan almış olmak veya
dil yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen geçerliliği
bulunan başka bir belgeye sahip olmak (YÖKDİL puanı kabul
edilmeyecektir).
İstanbul’da istihdam edilmek üzere*;
a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki
yükseköğretim kuramlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yıllında
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan

İU1B

İdari
Uzman

1

türünden en az 70 puan almış olmak,
c) Başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,
ç) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce
dilinden YDS’den en az (D) seviyesinde puan almış olmak veya
dil yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen geçerliliği
bulunan başka bir belgeye sahip olmak (YÖKDİL puanı kabul
edilmeyecektir).
Ankara’da istihdam edilmek üzere*;
a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki

Veri
VH1A

Hazırlama
Kontrol

3

İşletmeni

yükseköğretim kuramlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yıllında
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan
türünden en az 70 puan almış olmak,
c) Başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.
Ankara’da istihdam edilmek üzere*;
a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki

ME1A

Memur

2

yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yıllında
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan
türünden en az 70 puan almış olmak,
c) Başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.
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İstanbul’da istihdam edilmek üzere*;
a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki
ME1B

Memur

2

yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yıllında
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan
türünden en az 70 puan almış olmak,
c) Başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.
Ankara’da istihdam edilmek üzere*;
a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği

AR1A

Arşiv
memuru

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki
1

yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020
yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2,
P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
Ankara’da istihdam edilmek üzere*;
a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından MütercimTercümanlık veya Çeviribilim lisans programlarından mezun
olmak,
b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yılında

MÜ1A

Mütercim

1

yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan
türünden en az 70 puan almış olmak.
c) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce
dilinden YDS’den en az A düzeyinde puan almış olmak veya dil
yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen geçerliliği bulunan
başka bir belgeye sahip olmak (YÖKDİL puanı kabul
edilmeyecektir).
Ankara’da istihdam edilmek üzere*;
a) Yükseköğretim kurumlarının İktisat, İşletme, Maliye, Kamu
Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi

SE1A

Sekreter

1

ve Endüstriyel İlişkiler veya İnsan Kaynakları Yönetimi lisans
programlarının birinden mezun olmak,
b) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P1, P2, P3
puan türünden en az 70 puan almış olmak,
c) Başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.
İstanbul’da istihdam edilmek üzere*;
a) Yükseköğretim kurumlarının İktisat, İşletme, Maliye, Kamu
Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi

SE1B

Sekreter

1

ve Endüstriyel İlişkiler veya İnsan Kaynakları Yönetimi lisans
programlarının birinden mezun olmak,
b) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P1, P2, P3
puan türünden en az 70 puan almış olmak,
c) Başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.
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Ankara’da istihdam edilmek üzere*;
a) Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
b) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan
türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,
c) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından
SO1A

Şoför

1

gün almamış olmak,
ç) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
d) Psikoteknik belgesine sahip olmak,
e) 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalışmasına engel
durumu olmamak,
f) Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak.
Ankara’da istihdam edilmek üzere*;
a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020
yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında; lisans
mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları

GR1A

Grafiker

1

KPSSP93 ve lise mezunları KPSSP94 puan türünden en az 60
puan almış olmak.
b) Adobe CC programlarına hâkim olmak (özellikle Illustrator,
Photoshop ve InDesign),
c) Basılı ve dijital medya için gerekli grafik ve görsel tasarım
bilgilerine sahip olmak (tipografi, renk, sayfa düzeni, vs.)
İstanbul’da istihdam edilmek üzere*;
a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020
yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında; lisans
mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları

GR1B

Grafiker

1

KPSSP93 ve lise mezunları KPSSP94 puan türünden en az 60
puan almış olmak.
b) Adobe CC programlarına hâkim olmak (özellikle Illustrator,
Photoshop ve InDesign),
c) Basılı ve dijital medya için gerekli grafik ve görsel tasarım
bilgilerine sahip olmak (tipografi, renk, sayfa düzeni, vs.)
Ankara’da istihdam edilmek üzere*;
a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından bilgi ve belge yönetimi,

KU1A

Kütüphaneci

1

kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon lisans
programlarından mezun olmak,
b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yılında
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan
türünden en az 70 puan almış olmak.
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İstanbul’da istihdam edilmek üzere*;

a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından bilgi ve belge yönetimi,
KU1B

Kütüphaneci

1

kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon lisans
programlarından mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yılında
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan
türünden en az 70 puan almış olmak.
Ankara’da istihdam edilmek üzere*;
a) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili
bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olmak veya en az
lisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına
ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Millî Eğitim
PR1A

Programcı

1

Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak. Ayrıca, Visual Basic, C ve
türevi dillerine ilişkin Millî Eğitim Bakanlığı Onaylı yazılım
sertifikasına sahip olmak.
b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yılında
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan
türünden en az 70 puan almış olmak.
Ankara’da istihdam edilmek üzere*; Elektrik alanı için:
a) Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve
Anadolu Teknik Liselerinin Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Alanının Elektrik Tesisatları ve Pano Montörü dalından mezun

TE1A

Teknisyen

1

olmak,
b) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan
türünden en az 70 puan almış olmak,
c) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından
gün almamış olmak.
Ankara’da istihdam edilmek üzere*;
Sıhhi tesisat alanı için:
a) Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve
Anadolu Teknik Liselerinin Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi

TE2A

Teknisyen

1

ve İklimlendirme Alanının Yapı
Tesisat Sistemleri dalından mezun olmak,
b) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan
türünden en az 70 puan almış olmak,
c) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından
gün almamış olmak.
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Ankara’da istihdam edilmek üzere*;
a) Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
b) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan
türünden en az 70 puan almış olmak,
HZ1A

Hizmetli

2

c) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından
gün almamış olmak,
ç) Açık, kapalı alanda ve yüksekte temizlik hizmetleri görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı
bulunmamak,
İstanbul’da istihdam edilmek üzere*;
a) Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
b) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan
türünden en az 70 puan almış olmak,

HZ1B

Hizmetli

1

c) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından
gün almamış olmak,
ç) Açık, kapalı alanda ve yüksekte temizlik hizmetleri görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı
bulunmamak.

* TÜBA Başkanlığı lüzum gördüğü hallerde işe aldığı personelin istihdam edileceği
TÜBA ofisini (Ankara Başkanlık veya İstanbul ofisleri) değiştirebilir veya ofis bazlı
görevlendirmeler yapabilir.
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Atama
1. TÜBA uzmanı için başvuru şartlarını sağlayan tüm adayların başvuruları kabul edilir.
TÜBA Başkanlığı, adayların uzmanlık alanları ve yeteneklerini bünyesinde kuracağı komisyonla
değerlendirir ve uygun gördüğü adayları yazılı ve/veya sözlü sınava davet eder. Başkanlık,
TÜBA’nın çalışma alanların için uygun aday görmediği takdirde hiçbir adayı yazılı ve/veya sözlü
sınava davet etmemeyi tercih edebilir. Yazılı ve/veya sözlü sınavda 70 puan ve altı alan adaylar
başarısız kabul edilir. 70 puanın üstünde alan adaylar puanlarına göre sıralanır ve kadro sayısına
göre eşit sayıda asil ve yedek aday belirlenir.
2. Diğer kadrolar için başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların KPSS puanları
esas alınacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle, belirtilen
kadro sayısının 4 katı kadar aday TÜBA tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınava davet
edilecektir. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde eşit puanlı adayların hepsi
davet edilir. Yazılı ve/veya sözlü sınavda 70 puan ve altı alan adaylar başarısız kabul edilir. 70
puanın üstünde alan adaylar puanlarına göre sıralanır ve kadro sayısına göre eşit sayışa asil ve
yedek aday belirlenir.
3. TÜBA tarafından yapılacak sınavda başarılı olarak ilgili kadroya yerleşmeye hak
kazanmak tek başına yeterli değildir. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan
nitelikler ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
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4. Adaylar sınav sonuçlarını TÜBA resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyecek olup,
asil ve yedek adaylar ile sıralamaya giremeyen adaylara ayrıca herhangi bir tebligat
yapılmayacaktır.
5. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler TÜBA’nın resmi internet
sitesinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
Genel Hükümler
1. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların
müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir
bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar
hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
2. Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar, feragat edenler, ataması iptal
edilenler veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine
başvuru sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde yedek adaylardan puan
sıralamasına göre atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.
3. TÜBA’nın resmi internet sitesinde yayımlanacak tüm duyurular tebligat mahiyetinde
olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
İtirazlar
Yukarıda belirtilen gruplar kapsamında KPSS puan türü ve puanı esas alınarak
oluşturulan asil ve yedek aday listelerine ilişkin itirazlar, ilanından itibaren beş iş günü içinde
TÜBA’ya şahsen yapılacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
Adayların Başvuru Dosyasında Bulunacak Evraklar
Adaylar, mavi dosyaya koyacakları her belgeyi poşet dosya içerisinde sunacaktır.
Adayların başvurularını şahsen yapması gerekmektedir.
Tüm adaylar için;
1. Başvuru formu (Elle veya bilgisayar üzerinde doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmışBaşvuru formu linki ilan sonunda yer almaktadır.)
2. Adayın özgeçmişi
3. Adayın nüfus cüzdanı kopyası
4. KPSS Sonuç belgesi
5. İlanda aranılan nitelikleri ispatlayıcı her türlü dokuman (mezuniyet belgeleri, dil
belgeleri, sertifikalar, ruhsatlar, gerekli diğer belgeler vb.)
6. Adayın daha önceki iş deneyimlerine ait ispatlayıcı dokumanlar
TÜBA Uzmanı için;
1. Adayın lisans, yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi (Adayın yurtdışında
tamamladığı eğitimler için YÖK denklik belgesi talep edilir.)
2. YDS’den en az (C) seviyesinde puan aldığını gösterir belge veya dil yeterliliği
bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul
edilen geçerliliği bulunan başka bir belge (YÖKDİL belgesi kabul edilmeyecektir).
3. Varsa adayın yazar olduğu akademik yayınlar
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—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
Eğitimde Dönüşüm Vakfı Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.06.2022 tarihinde
kesinleşen 18.05.2022 tarihli tavzih kararlı 03.03.2022 tarihli ve E:2021/724 K:2021/94 sayılı
kararına istinaden dağıtılmıştır.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
7009/1-1

—— • ——
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:
Eskişehir Barosu Başkanlığı’ndan alınan 09.06.2022 günlü yazıda; 45742076982 TC Kimlik
Numaralı Yusuf Celalettin Mumcu’nun, Baro Yönetim Kurulu’nun 20.04.2022 gün ve 2022/59 sayılı
kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro
Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği
bildirilmiştir.
Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra
avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin
27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

7113/1-1
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Diyarbakır İli Çüngüş Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Çüngüş Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama
Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü,
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama
yoluyla memur alınacaktır.
Sıra

Kadro

No

Unvanı

Sınıfı

Kadro
Derecesi

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS

KPSS

Türü

Puanı

P3

65

Lisans düzeyinde eğitim
veren Fakültelerin Kamu
Yönetimi, İşletme, sosyoloji
bölümlerinin herhangi
birinden mezun olmak. Milli

Veri
1

Hazırlama
ve Kontrol
İşletmeni

GİH

9

2

Eğitim Bakanlığı onaylı
Bilgisayar sertifikasına sahip

Kadın/Erkek

olmak veya mezun olduğu
okulda bilgisayar dersi
gördüğünü belgelemek.
(B) sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Belediyemizin yukarıda belirtilen boş
memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen memur kadrolarına atanmak için
başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında
belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
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 kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım
yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış
olmak,
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b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya
mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek,
d) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen B
sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru sırasında;
Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.cungus.bel.tr internet adresinden
temin edilecektir, Başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
a) Nüfus Cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylamak suretiyle fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti (Aslı
ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
h) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu
okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
j) Sürücü Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (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, sözlü sınava katılabilmek için;
a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeler ile 27.07.2022 tarihinden 29.07.2022
cuma günü saat 17.00'ye kadar (mesai günlerinde 08.00 - 17.00 saatleri arasında) müracaatlarını
belediyemize ulaştırmaları gerekmektedir.
Adaylar başvuru belgelerini;
b) Elektronik ortamda, Belediyemiz www.cungus.bel.tr internet adresine,
c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Çüngüş Belediyesine (Karşıyaka Mahallesi
İsmet Akmeşe Caddesi Tekye Sokak No: 1 Çüngüş/DİYARBAKIR) başvuru yapılabilecektir.
(Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
e) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI
a) Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu
kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak
üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
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b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava
çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve
zamanı 01.08.2022 Belediyemiz www.cungus.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.
c) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylara, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve
tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" posta yolu ile gönderilecektir.
d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Çüngüş Belediyesi hizmet binasında memur alımı için 08.08.2022 tarihinde sözlü sınav
yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sözlü Sınav Konuları:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
d) Mahalli İdareler ile ilgili 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 İlkeleri ve İnkılap
Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili 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 en az 60 olması
şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet
adresinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya 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 belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
belediyenin internet adresinden 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 talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemizin 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.
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Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Cumhuriyet Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Ön Lisans
Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/12)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/13)
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YARGI BÖLÜMÜ
DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2021/2, K: 2022/1)
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İLÂN BÖLÜMÜ
87
a - Yargı İlânları
95
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
117
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük
174
Değerleri

DUYURU
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

