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       YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

POLİS YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7422 Kabul Tarihi: 23/11/2022
MADDE 1- 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununa 74 üncü maddesinden sonra

gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Güvenlik korucularına verilecek disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil

ve haller
MADDE 74/A- a) Uyarma: Güvenlik korucularına görevlerinde ve davranışlarında

daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve
haller şunlardır:

1) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde belir-
lenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kayıtsızlık göstermek ve düzensiz davranmak,

2) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek veya görevi erken terk etmek,
3) Kurumunca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,
4) Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak,
5) Güvenlik koruculuğu vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
6) Görevine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,
7) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,
8) Görevin iş birliği içerisinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.
b) Kınama: Güvenlik korucularına görevinde ve davranışında kusurlu olduğunun yazı

ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
1) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde belir-

lenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçlerin ko-
runmasında, kullanılmasında ve bakımında kusurlu davranmak,
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2) İzinsiz veya özürsüz olarak iki güne kadar (ikinci gün dahil) süreyle göreve gelme-
mek,

3) Görev sırasında amirine hal ve hareketleri ile saygısız davranmak,
4) Görev sırasında beraber görev yaptığı personele söz veya hareketle saygısız davran-

mak,
5) Hizmet dışında güvenlik korucusunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte

davranışlarda bulunmak,
6) Devlete ait resmî araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,
7) Amirinden izin almaksızın görevli bulunduğu il sınırları dışına çıkmak,
8) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak veya bu tür yazı

yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,
9) Verilen emirlere itiraz etmek,
10) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,
11) Görev mahallinin huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak,
12) Görevde kullanılan telsiz haberleşme araçlarıyla görevle ilgili olmayan veya say-

gısızca konuşmalar yapmak,
13) Amirleri veya beraber görev yaptığı diğer personel hakkında ve onların bulunmadığı

ortamlarda, onların işlem, eylem ve kişilikleri hakkında kötüleyici veya konuştuğu kişilerde
kötü intiba bırakacak tarzda olumsuz sözler söylemek,

14) Kurumca kendisine verilmiş kimlik kartını kabul edilebilir bir neden olmaksızın
kaybetmek ve kaybettiğini bildirmemek.

c) Ücretten Kesme: Güvenlik korucusunun aylık ücretinden 1/30-1/8 arasında kesinti
yapılmasıdır. Ücretten kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev ma-
hallinde belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmî belge, araç, gereç,
silah, cihaz ve teçhizatı korumamak, kaybolduğunu veya çalındığını bildirmemek, bakımını
yapmamak, hor kullanmak, görevin sona ermesine ya da amirlerince istenmesine rağmen göreviyle
ilgili araç, gereç, cihaz ve teçhizatı geri vermemek,

2) Görevle ilgili resmî belge, araç, gereç, cihaz ve teçhizatı kaybetmek,
3) İzinsiz veya özürsüz olarak iki günden fazla ve dokuz güne kadar (dokuzuncu gün

dahil) göreve gelmemek,
4) Göreve sarhoş veya alkollü içki içtiği belli olacak biçimde gelmek,
5) Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kul-

lanmak,
6) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulun-

mak,
7) Amirlerine sözle saygısızlık etmek,
8) Amirlerine veya beraber görev yaptığı diğer personele karşı fiilî taarruz teşebbüsünde

bulunmak, tehdit etmek,
9) Toplu müracaat veya şikâyette bulunmak,
10) Hizmet içinde güvenlik güçlerinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte

davranışlarda bulunmak,
11) Yasaklanmış her türlü yayını ve malzemeyi bulundurmak,
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12) Güvenlik koruculuğu görevini yerine getirmesine engel olacak şekilde ticari faali-
yette bulunmak ve başka bir işte çalışmak,

13) Gerçeğe aykırı rapor veya belge düzenlemek, temin etmek, kullanmak,
14) Kumar oynamak veya oynattırmak, yasa dışı bahis ve şans oyunları oynamak,
15) Meskûn yerlerde, binalarda, herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği umu-

ma açık alanlar ile insanların toplu olarak bulundukları yerlerde silah atmak,
16) Silahla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu yaralamaya ve ölüme sebebiyet

vermek, ya da bu fiilin başkaları tarafından işlenmesine neden olmak,
17) Amirlerine iletilmesi gereken olay ve bilgileri zamanında iletmemek,
18) Kendisine teslim edilen silah ve teçhizatın, ihmali sonucu bir başkasının eline geç-

mesine neden olmak,
19) Göreve yönelik verilen emirleri yerine getirmemek, itaatsizlik etmek,
20) Görev yeri sınırları içerisinde, görevle ilgili bina, tesis ve benzeri yerleri toplantı,

tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak.
ç) Görevden Çıkarma: Güvenlik korucularının görevlendirilmelerindeki esas ve usullere

uyularak görevle olan ilişiğin kesilmesidir. Görevden çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller
şunlardır:

1) İzinsiz veya özürsüz olarak bir yıl içerisinde toplam on gün göreve gelmemek,
2) Gizlilik dereceli belge ve bilgileri açıklamak, göreve ilişkin her türlü yazılı kâğıt,

belge, mikrofilm aslı veya kopyalarını kasıtlı olarak yok etmek, ortadan kaldırmak ya da belge
niteliği taşıyan dijital dosyaları, verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, başkasına zarar
vermek üzere kullanmak, tahrip etmek, değiştirmek, silmek, sistemin işlemesine engel olmak
ya da yanlış biçimde işlemesine yol açmak,

3) Kendisine teslim edilen silah ve donanımın kasıt sonucu bir başkasının eline geç-
mesine neden olmak,

4) Terör örgütü mensuplarını veya suç işleyenleri saklamak, yerini bildiği halde söyle-
memek veya suç delillerini yok etmek,

5) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, örgüt propagandası yapmak,
6) Terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar

verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmak,
7) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri imal etmek ve ticaretini yapmak, kullanılmasını

kolaylaştırmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da uyuşturucu
ve uyarıcı madde kullanmak,

8) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve
mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

9) Amirlerine ve birlikte görev yaptığı personele karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı
fiil ve hareketler yapmak, fiilî taarruzda bulunmak ya da bu fiillerin işlenmesini tahrik ya da
teşvik etmek,

10) Kaçakçılık yapmak,
11) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,
12) Göreve yönelik verilen emirlerin yerine getirilmesinde ve amirlerine karşı itaatsiz-

likte bulunmaya tahrik veya teşvik etmek,
13) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna

aykırı fiilleri işlemek,
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14) Sendika kurmak, üyesi olmak veya sendikal faaliyetlerde bulunmak,

15) Siyasi partiye üye olmak,

16) Görev yerinde alkol kullanmak,

17) Savaş, olağanüstü hâl veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev

ve emirleri yapmamak,

18) Güvenlik koruculuğu sıfatı ile bağdaşmayan nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve

utanç verici hareketlerde bulunmak,

19) Güvenlik koruculuğunun onur ve saygınlığını zedeleyici veya amirlerinin eylem

ve işlemlerini olumsuz yönde eleştirici nitelikte, tek başına veya toplu halde bildiri dağıtmak,

iletişim kanalları vasıtasıyla kamuoyuna yönelik bilgi, yazı ve demeç vermek,

20) Bilerek ve isteyerek suç kanıtlarını ortadan kaldırmak, kanıtları silmek, gizlemek,

değiştirmek, bozmak veya bu eylemlere yardımcı olmak,

21) Göreve çıkılmaması için propaganda yapmak, kışkırtmak, zorlamak,

22) Hukuka aykırı olarak kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, kişiler

arasındaki haberleşme içeriklerini ifşa etmek, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları ta-

raflardan herhangi birinin rızası olmaksızın kaydetmek, kişiler arasındaki aleni olmayan ko-

nuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri ifşa etmek, kişilerin özel hayatının giz-

liliğini ihlal etmek, kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa etmek, kişisel verileri

kaydetmek, kişisel verileri bir başkasına vermek, yaymak veya ele geçirmek, gerçeğin meydana

çıkmasını engellemek amacıyla suç delillerini yok etmek, silmek, gizlemek, değiştirmek veya

bozmak, sayılan fiilleri yapmaya azmettirmek,

23) Devlet malı araç, gereç, silah, mermi ve mühimmatı satmak veya mal edinmek, ku-

rumca kendisine verilmiş kimlik kartı, araç, gereç, silah ve mühimmatı başkalarının kullanımına

vermek,

24) Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapmak.”

MADDE 2- 442 sayılı Kanuna 74 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“Ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenler

MADDE 74/B- Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan veya ödül alan

güvenlik korucuları hakkında bir derece hafif olan disiplin cezası uygulanabilir.

Meskûn yerlerde silah atmak fiili, Devlet veya kişilerin zarara uğramasına yol açmış

ise durumun niteliğine ve ağırlığına göre görevden çıkarma cezası uygulanabilir.

Göreve gelmemek, geç gelmek ve görev yerinden erken ayrılmak fiilleri uzun süreli

veya görevi aksatacak biçimde gerçekleşmişse ya da Devleti veya kişileri zarara uğratmışsa

durumun niteliğine, ağırlığına ya da zararın derecesine göre görevden çıkarma cezası uygula-

nabilir.

Yazılı kâğıt, belge, kayıtlar ve her türlü dijital veri üzerinde işlenen yasak fiiller Devlet

veya kişileri zarara uğratmış ya da hizmetin gecikmesine, durmasına veya aksamasına neden

olmuşsa durumun ağırlığına ya da zararın derecesine göre görevden çıkarma cezası verilebilir.

Silahla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu yaralamaya veya ölüme sebebiyet

vermek fiilinin işleniş şekli, durumun ağırlığı ya da zararın derecesi ile fiilin konusunun önem

ve değerine göre görevden çıkarma cezası verilebilir.
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Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahal-
linde belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmî belge, araç, gereç, silah,
cihaz ve teçhizatı korumamak, kaybolduğunu veya çalındığını bildirmemek, görevin sona er-
mesine ya da amirlerince istenmesine rağmen geri vermemek fiilleri, Devleti veya kişileri
zarara uğratmışsa durumun niteliğine, ağırlığına ya da zararın derecesine göre görevden çıkar-
ma cezası uygulanabilir.

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin bir yıl içerisinde tekerrüründe
bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nede-
niyle verilen disiplin cezalarının bir yıl içerisinde üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza
verilir.”

MADDE 3- 442 sayılı Kanuna 74 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Uygulanacak hükümler
MADDE 74/C- Güvenlik korucularının disiplin işlemlerine ilişkin olarak bu Kanunda

hüküm bulunmayan hallerde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun hü-
kümleri uygulanır.”

MADDE 4- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa aşağıdaki geçici
madde eklenmiştir.

“Devlet memurluğundan ilişiği kesilenlerin durumu
GEÇİCİ MADDE 31- Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim ve öğretim kurumlarına girişte

aranan sağlık şartlarını taşımadıkları gerekçesiyle eğitim ve öğretim kurumlarından ilişiği ke-
silenlerden, yargı kararına istinaden eğitim ve öğretime devam ederek mezun olan ve polis me-
muru veya polis amiri rütbesiyle Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanan ancak bilahare sağlık se-
beplerine dayanan yargı kararı gereğince Devlet memurluğundan ilişiği kesilmiş olanların, bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğüne
başvurmaları halinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında durumlarına uygun unvana atamaları
yapılır.

Bu madde kapsamında yapılacak olan atamalarda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartlar ile Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan
diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılacak atamalar için belirlenmiş olan sağlık şartlarına uy-
gunluk aranır.

Bu madde kapsamında yapılacak olan Devlet memurluğuna açıktan atama işlemleri ile
ilgili diğer usul ve esaslar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.”

MADDE 5- 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler
Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bu görevlerde bulunmuş olan-
ların” ibaresi “bu görevlerde bulunmuş olanların ve 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen
şehitlerin ana, baba, eş ve çocuklarına intikal eden veya intikal eden yoksa edinecekleri” şek-
linde değiştirilmiştir.

MADDE 6- 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununa aşa-
ğıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 15- Personel tarafından görevin icrasında ve görev dışı zamanlarda uyul-
ması gereken kurallar ve diğer hususlar İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yö-
netmelik ile belirlenir.”
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MADDE 7- 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Ka-
nununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 19- Jandarma Genel Komutanlığının emniyet ve asayişe yönelik hizmet-
leri açısından güçlendirilmesi ve her yönüyle ileri düzeye yükseltilebilmesi amacıyla kurulan
ve vakıf senedi 6/9/1997 tarihli ve 23102 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilen Jandarma Asayiş
Vakfı, 22/1/2004 tarihli ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile
İlişkilerine Dair Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki vakıflara ilişkin hü-
kümlere tabidir.”

MADDE 8- 2803 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 20- Personel tarafından görevin icrasında ve görev dışı zamanlarda uyul-

ması gereken kurallar ve diğer hususlar İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yö-
netmelik ile belirlenir.”

MADDE 9- 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 2 nci
maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde yer alan “ön lisans, lisans üstü eğitim-öğretim,” iba-
resi “ön lisans, lisans, lisans üstü eğitim-öğretim,” şeklinde, (n) bendinde yer alan “Güvenlik
Bilimleri Fakültesi:” ibaresi “Fakülte:” şeklinde değiştirilmiş ve (s) bendine “Akademi,” iba-
resinden sonra gelmek üzere “fakülte,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- 4652 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin başlığında yer alan “ile evlenme
yasağı” ibaresi başlık metninden çıkarılmış, mülga birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden
düzenlenmiş, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onuncu fık-
rasının başına “Fakültede eğitim alanlar eğitim süresinin iki katı,” ibaresi ve maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.

“Fakültenin esas öğrenci kaynağı, sınavların yapıldığı yıl 1 Ocak tarihi itibarıyla yirmi
iki yaşından gün almamış lise ve dengi okulların mezunlarıdır. Polis meslek yüksek okulların-
dan dikey geçiş ile de fakülteye öğrenci alınabilir.”

“Akademiye alınacak öğrencilerin nitelikleri, giriş usul ve esasları ile polis meslek yük-
sek okullarından dikey geçiş yapılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Fakülte ve ilk derece amirlik eğitimi öğrencileri Akademi bünyesinde ücretsiz iaşe edi-
lir, yatırılır, sağlık giderleri ve yönetmelikle tespit edilecek ihtiyaçları Devletçe karşılanır. Polis
memuru olarak eğitim görenlere ayrıca tayın bedeli ödenmez.

Polis memuru olarak eğitim görenler hariç, fakülte, polis meslek yüksekokulu ve ilk
derece amirlik eğitimi öğrencilerine ayrıca harp okullarında bulunan askeri öğrencilere ödenen
miktarda harçlık ödenir.”

“Fakülteyi veya ilk derece amirlik eğitimini başarı ile bitiren öğrenciler 3201 sayılı Ka-
nunda belirlenen komiser yardımcısı rütbesinde ihtiyaç duyulan kadrolara atanırlar.”

MADDE 11- 4652 sayılı Kanunun mülga 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden
düzenlenmiştir.

“MADDE 19- Fakültede lisans eğitim süresi yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, ders geçme
esası ile sekiz yarıyıl, sınıf geçme esası ile dört öğretim yılıdır. Öğrencilere yabancı dil hazırlık
sınıfı hariç, eğitim süresine ilave olarak iki yarıyıl veya bir öğretim yılı ek süre tanınır. Bu süre
sonunda da başarısız olanların 16 ncı madde uyarınca öğrenimlerine son verilir. Hazırlık sını-
fında başarısız olanlar ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversite sınavına
girdikleri yıl aldıkları puanlarına uygun bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilirler.

Öğrencilerin, fakülteye devam-devamsızlık durumları ile fakültede verilecek olan ders-
ler ve süreleri yönetmelikle düzenlenir.”
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MADDE 12- 4652 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 1- Bu maddeyi değiştiren Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren

Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde İç Güvenlik Fakültesi kurulur ve üç ay içinde yapılacak

atamalarla kadroları tamamlanır.

Bu Kanunla kurulu bulunan Polis Amirleri Eğitimi Merkezinde, lisans mezunu polis

memurları ile bu maddeyi değiştiren Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ihtiyaç duyu-

lan uzmanlık alanlarındaki amir sınıfı personelin temini amacıyla, örgün eğitim veren üniver-

sitelerin Genel Müdürlükçe belirlenecek en az dört yıl süreli fakülte mezunlarından yapılacak

sınavda başarılı olanlara ilk derece amirlik eğitimi verilir. Bu merkezin kuruluş, görev, yetki

ve sorumlulukları, merkeze alınacak öğrencilerde aranacak şartlar, giriş sınavı ile eğitim-öğ-

retime ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 13- 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Denetçiliğe naklen atanma

GEÇİCİ MADDE 8- (1) Genel bütçe ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde

mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı

sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarında

yardımcılık veya stajyerlikte geçen süreler dâhil en az beş yıl görev yapmış olanlar arasından,

yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği

tarihten itibaren bir yıl içerisinde durumlarına uygun Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi

kadrolarına naklen atanabilirler. Bu şekilde atananların sayısı yediyi geçemez.

(2) Bu maddeye göre atananların yardımcılık veya stajyerlik kadrolarında geçirdikleri

süreler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçi Yardımcısı kadrolarında; müfettiş, denetçi, de-

netmen ve kontrolör unvanlı kadrolarda geçirdikleri süreler Afet ve Acil Durum Yönetimi De-

netçisi kadrolarında geçirilmiş sayılır.”

MADDE 14- 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanu-

nuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Denetçiliğe naklen atanma

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Genel ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde mesleğe

özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası ye-

terlik sınavına tabi tutularak müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarında yardımcılık

veya stajyerlikte geçen süreler dahil en az beş yıl görev yapmış olanlar arasından, yapılacak

yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten

itibaren bir yıl içerisinde durumlarına uygun Göç İdaresi Başkanlığında denetçi kadrolarına

naklen atanabilirler. Bu şekilde atananların sayısı yediyi geçemez.

(2) Bu maddeye göre atananların yardımcılık veya stajyerlik kadrolarında geçirdikleri

süreler, Göç İdaresi Başkanlığındaki denetçi yardımcısı kadrolarında; müfettiş, denetçi, denet-

men ve kontrolör unvanlı kadrolarda geçirdikleri süreler Göç İdaresi Başkanlığındaki denetçi

kadrolarında geçirilmiş sayılır.”

MADDE 15- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

29/11/2022
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YÖNETMELİKLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:
ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevresel gürültünün çevre ve insan sağlığı

üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi, gürültü haritaları ve gürültü eylem planlarının ha-
zırlanması, çevresel gürültünün azaltılması için gürültü kontrol tedbirlerinin uygulanması ve
çevresel gürültü yönetimi çalışmaları hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesidir. 

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; endüstriyel faaliyetler, ulaşım, inşaat, müzik yayını ve

işyerlerinden kaynaklanan çevresel gürültü ve titreşimin kontrolüne yönelik usul ve esasları
kapsar.

(2) Bu Yönetmelik; evsel faaliyetlerden kaynaklanan gürültüleri, komşular tarafından
oluşturulan gürültüleri, işyerlerinde çalışanların maruz kaldığı gürültüleri, ulaşım araçları için-
deki gürültüyü ve askeri alanlar içindeki askeri faaliyetlerden kaynaklanan gürültüleri kapsa-
maz. 

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun

14 üncü maddesi, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesinin 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 103 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Akustik planlama: Çevresel gürültü düzeyinin arazi kullanımı, trafik düzenlenmesi,

gürültü kaynaklarının kontrolü ve ses yalıtım tedbirleri kullanılarak planlanmasını,
b) Akustik rapor: Öngörülen çevresel gürültü düzeylerinin belirlendiği ve sınır değer-

lerin aşılıp aşılmadığını gösteren raporu,
c) Ana kara yolu: Yılda üç milyondan fazla aracın geçtiği kara yolunu,
ç) Ana demir yolu: Yılda otuz binden fazla trenin geçtiği demir yolunu,
d) Ana havalimanı: Hafif uçaklarla tamamen eğitim amacıyla yapılanlar hariç olmak

üzere, yılda elli binden fazla kalkış ve inişin gerçekleştiği sivil havalimanını,
e) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,
f) Çevresel gürültü: Endüstriyel faaliyetler, ulaşım araçları, eğlence ve rekreasyon, in-

şaat ve işyerlerinden kaynaklanan istenmeyen sesleri,
g) Çevresel titreşim: Maden ve taş ocakları, ulaşım araçları, sanayi ve inşaat makineleri

gibi işlemlerden doğan ve yapılarda kullanım alanı dışında başka maksatlarla kullanılan ha-
cimlerdeki faaliyetler sırasında oluşan genellikle katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılan ve insan
vücudunca hissedilen mekanik salınım hareketlerini,

ğ) Değerlendirme: Bir gürültü göstergesi veya ilgili tehlikeli etkilerin değerini hesap-
lamak, tayin etmek, ön görmek, tahmin etmek veya ölçmek için kullanılan her türlü yöntemi,

h) Gürültü göstergesi: Gürültünün olumsuz etkisinin tanımlanmasında kullanılan fizik-
sel bir ölçek olup, ölçüm sonuçlarını belirli ağırlıklar uygulanarak tek bir sayı ile ifade etmeye
yarayan değerlendirme birimlerini,

ı) İl Müdürlüğü: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü,
i) İlgili idare: İkinci bölümde belirtilen idareler ile bu Yönetmeliğin uygulanmasında

görev alan kurum ve kuruluşları,
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j) Kamuoyu: Bir veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi ile bunların mevzuata uygun
olarak oluşturduğu dernek, kuruluş, birlik veya grupları,

k) Müzik yayın izni: Bu Yönetmelik kapsamında müzik yayını yapan işyerlerine akustik
rapor değerlendirmesi sonucunda verilen izni,

l) Müzik yayını: Gerçek enstrüman ve/veya seslerle, banttan ya da elektronik olarak
yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik faaliyetlerini,

m) Müzik yayını yapan işyeri: Bir konaklama tesisi bünyesinde veya müstakil olarak
faaliyet gösteren 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve/veya turizm mevzuatı
kapsamında yer alan müzik yayını yapan işyerini,

n) Ölçüm noktası: Bir çevresel gürültünün ölçümünü yapmak üzere belirlenmiş olan
noktayı,

o) Rahatsızlık: Saha çalışmaları ile tespit edilen, bir toplumun gürültü veya titreşim için
hassasiyet derecesini,

ö) Rekreasyon alanı: Kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere; eğlence, din-
lenme, piknik ihtiyaçlarının karşılanabildiği, kent içinde ve çevresinde günübirlik kullanıma
yönelik olarak imar planı ile belirlenmiş yerleri,

p) Sessiz alan: Bakanlık ve/veya yetkili idare tarafından belirlenmiş; kırsal alanda trafik,
endüstri veya rekreasyon faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü gürültü rahatsızlığına maruz
kalmayacak şekilde ayrılan alanı, şehirleşmiş alanda ise belirlenmiş bir çevresel gürültü gös-
terge değerinin üzerinde etkilenmenin olmadığı alanı,

r) Stratejik gürültü eylem planları: Çevresel gürültünün ve etkilerinin yönetilmesi için
stratejik gürültü haritalarının sonuçlarına göre gürültü azaltım tedbirlerini içeren planları,

s) Stratejik gürültü haritaları: İl genelini kapsayacak şekilde farklı gürültü kaynakları
bazında mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek gürültü durumunun, gürültüden etkilenen
kişi ve konut sayısı da dâhil olmak üzere, gürültü göstergesi kullanılarak standartlara uygun
olacak şekilde fiziksel haritalar ile görselleştirilmesine imkân veren haritaları,

ş) Yerleşim alanı: İmar planı sınırı içindeki yerleşik ve gelişme alanlarını, imar planı
bulunmayan mevcut yerleşmeleri de içine alan ve sınırları belediye meclislerince karara bağ-
lanan alanları,

ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer teknik terimler Ek-1’de yer almaktadır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Görev, yetki ve sorumluluklar
MADDE 5- (1) Bakanlık;
a) Çevresel gürültüyü azaltacak program ve politikaları belirlemekle, bu program ve

politikaların uygulanmasını kolaylaştırıcı belge ve dokümanı hazırlamakla, 
b) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği

ve eşgüdümü sağlamakla,
c) Stratejik gürültü haritaları hazırlanacak yerleşim alanları ile ana ulaşım kaynaklarını

ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde belirlemekle,
ç) Stratejik gürültü haritaları ve stratejik gürültü eylem planlarını onaylamakla, stratejik

gürültü haritaları ve stratejik gürültü eylem planlarında yer alan bilgileri ve verileri bir mer-
kezde toplamakla, stratejik gürültü eylem planlarının uygulanmasını izlemekle, 
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d) Akustik raporları, stratejik gürültü haritaları ve stratejik gürültü eylem planları ha-
zırlama kriterlerini ve hazırlayacak kurum ve kuruluşların sağlaması gereken esasları belirle-
mekle,

e) Akustik raporları, stratejik gürültü haritalarını ve stratejik gürültü eylem planlarını
incelemek ve değerlendirmekle,

f) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına yönelik çevresel gürültü kaynaklarını
denetlemekle, ihlalin tespiti halinde idari yaptırım uygulamakla,

g) Hazırlanan akustik raporların, stratejik gürültü haritalarının ve stratejik gürültü eylem
planlarının yer aldığı veri tabanını oluşturmak ve veri giriş sürecini takip etmekle,

ğ) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından sorumlu kurum ve kuruluş temsil-
cilerinin uzmanlaşmasını sağlayıcı eğitim programlarını uygulamak/uygulatmak ve izlemek-
le,

h) Tarihi ve doğal yapılar için izin verilen çevresel gürültü ve titreşim düzeyinin belir-
lenmesi çalışmalarını yapmak/yaptırmakla,

yetkili ve sorumludur.
(2) İl Müdürlükleri;
a) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, izle-

me ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmekle,
b) İllerde endüstri tesisleri, müzik yayını yapan deniz araçları ile işyerleri için akustik

rapor hazırlatmak, bu raporları incelemek ve değerlendirmekle, 
c) Müzik yayını yapan işyerleri ve deniz araçlarına müzik yayın izni vermekle,
ç) Bu Yönetmelik hükümlerinin ihlalinin tespiti halinde idari yaptırım uygulamakla,
d) İllerde, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında, çevresel gürültünün kontrolü

ve yönetimi amacıyla il özelinde karar verilmesi gereken hallerde İl Mahalli Çevre Kurulu top-
lantılarını düzenlemekle, 

e) İllerde stratejik gürültü haritalarının hazırlanmasında koordinasyonu sağlamakla,
f) Stratejik gürültü eylem planlarının uygulanmasını izlemek, uygulamaya yönelik so-

runları, çözüm önerilerini ve faydalı bilgileri Bakanlığa bildirmekle,   
g) Akustik raporlar, stratejik gürültü haritaları ve stratejik gürültü eylem planlarının Ba-

kanlıkça oluşturulan veri tabanına giriş sürecini koordine ve kontrol etmekle,
yetkili ve sorumludur.
(3) Büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve il özel idareleri; 
a) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak stratejik gürültü haritaları ve stratejik

gürültü eylem planlarını hazırlamak/hazırlatmak ve stratejik gürültü eylem planlarını uygula-
makla,

b) Stratejik gürültü eylem planlarını kamuoyu görüşüne açmakla, stratejik gürültü ha-
ritalarının ve stratejik gürültü eylem planlarının nihai halini kamuoyuna bildirmekle ve Ba-
kanlığa göndermekle,

c) Stratejik gürültü haritalarının, stratejik gürültü eylem planlarının Bakanlıkça oluştu-
rulan veri tabanına girişini yapmakla, 

ç) İmar planı çalışmalarında ve ruhsatlandırma aşamasında gürültü yönetimine ilişkin
hususları dikkate almakla,

d) Çevre Kanunu uyarınca yetki devri yapılması halinde Bakanlıkça belirlenen usuller
çerçevesinde bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik izleme ve denetim faaliyetlerini gerçek-
leştirmekle,

e) Çevre Kanunu uyarınca yetki devri yapılması halinde bu Yönetmeliğin ihlalinin tes-
piti durumunda idari yaptırım uygulamak ve yapılan denetim ve idari yaptırım sonuçlarını il
müdürlüklerine iletmekle,
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ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alır.
(4) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ulaşım kaynaklarını işleten özel kurumlar;
a) Ana kara yollarını, ana demir yollarını ve ana havalimanlarını belirleyip listesini Ba-

kanlığa bildirmekle, 
b) Sorumluluğu dâhilinde olan ana kara yollarının, demir yolları, havalimanlarının ve

deniz limanlarının gürültü haritalarını hazırlamakla, 
c) Gürültü haritalarının nihai halini Bakanlığa göndermekle,
ç) Ana havalimanları için çevresel gürültü düzeyini tespit etmek amacıyla gürültü öl-

çüm/kontrol/izleme sistemi kurmakla, 
d) İllere ait stratejik gürültü eylem planları çalışmalarında kullanılmak üzere, gürültü

haritalarının sonuçlarını ilgili belediyeye iletmekle,
e) Planlanan kara yolları, demir yolları ve havalimanları güzergâhı için, gürültü yöne-

timine ilişkin hususları dikkate almak, akustik rapor hazırlamak/hazırlatmakla,
f) Eylem planlarında yer alan gürültü kontrol tedbirlerine yönelik olarak ilgili kurum

ve kuruluşlar ile işbirliği yapmakla,
ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alır.
(5) Kültür ve Turizm Bakanlığı;  tarihi ve doğal yapılar için izin verilen çevresel gürültü

ve titreşim düzeyinin belirlenmesi çalışmalarında işbirliği yapma hususunda gerekli tedbirleri
alır.

Endüstri tesisleri ve işyerlerinin sorumlulukları
MADDE 6- (1) Endüstri tesisleri ve işyerleri;
a) Çevresel gürültü ve titreşime asgari düzeyde neden olacak şekilde faaliyetlerini yü-

rütmekle,
b) İl Müdürlüğü tarafından istenen akustik raporları hazırlatmakla ve Bakanlıkça oluş-

turulan veri tabanına girişini yapmakla, 
c) Akustik raporlar kapsamında belirlenen gürültü azaltım tedbirlerine uymakla,
ç) İlgili idarenin talebine istinaden gürültü haritaları hazırlanması için gerekli olan ve-

rileri vermekle,
d) İl Müdürlüğünün talebine istinaden çevresel gürültü seviyesinin tespiti amacıyla sü-

rekli gürültü ölçüm/kontrol/izleme sistemi ve ses gücü sınırlayıcı sistemler kurmakla, 
e) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yap-

makla,
sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Stratejik Gürültü Haritaları, Stratejik Gürültü Eylem Planları ve Akustik Raporlar

Stratejik gürültü haritaları 
MADDE 7- (1) Stratejik gürültü haritaları Ek-3’te yer alan usul ve esaslar çerçevesinde

hazırlanır. 
(2) Farklı gürültü kaynaklarından yayılan gürültü etkilerinin il bazında toplu olarak de-

ğerlendirilmesi için stratejik gürültü haritaları hazırlanır.
(3) Stratejik gürültü haritaları beş yılda bir güncellenir.
(4) Stratejik gürültü haritaları uygun iletişim araçlarından yararlanılarak yayımlanır.
Stratejik gürültü eylem planları
MADDE 8- (1) Gürültü azaltım ve kontrol tedbirlerini belirlemek üzere, stratejik gü-

rültü eylem planları Ek-4’te belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanır. 
(2) Hazırlanan stratejik gürültü eylem planları kapsamında sessiz alanlar korunur ve

azaltım tedbirleri uygulanır.
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(3) Stratejik gürültü eylem planları kapsamında belirlenen gürültü azaltım tedbirlerine
yönelik olarak eylem planları hazırlamakla görevli ilgili idare tarafından kamuoyunun görüşü
alınır.

(4)  Stratejik gürültü haritaları hazırlandıktan sonra en geç bir yıl içerisinde stratejik
gürültü eylem planları hazırlanır ve beş yılda bir güncellenir. Eylemlerin uygulama durumları,
altı aylık dönemler halinde, Bakanlıkça oluşturulan veri tabanına giriş yapılarak Bakanlığa bil-
dirilir. 

(5) Stratejik gürültü haritaları ve stratejik gürültü eylem planları, her türlü planlamada
dikkate alınır. 

Akustik raporlar
MADDE 9- (1) Planlanan ve mevcut çevresel gürültü kaynakları için akustik rapor ha-

zırlama usul ve esasları Ek-5’te yer almaktadır.  
(2) İlgili idarece ihtiyaç halinde kaynağa özgü akustik raporlar istenebilir.
(3) Akustik raporlar kapsamında çevresel gürültü düzeyi ve gürültü azaltım tedbirleri

belirlenir.
(4) İlgili idarenin talep etmesi halinde gürültü modelleme çalışmaları yapılır. 
(5) Gürültü kaynağında veya gürültü azaltım koşullarında değişiklik olması durumunda

akustik raporlar güncellenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çevresel Gürültü ve Titreşimin Yönetimi

Ulaşım kaynakları için çevresel gürültü kriterleri
MADDE 10- (1) Ulaşım kaynaklarından çevreye yayılan çevresel gürültü düzeyi,

Ek-2’de yer alan hükümleri ve sınır değerleri sağlar.
(2) Ulaşım araçları, çevresel gürültünün azaltılması için mevcut en iyi teknolojilerden

faydalanır.
(3) Motorlu taşıtların korna ve egzozlarında yer alan gürültü azaltım ekipmanı üzerinde

değişiklik yapılamaz, çalışmaz hale getirilemez. 
(4) Motorlu taşıtların üzerinde veya içinde; korna veya ses çıkaran cihazlar zorunlu hal-

ler dışında gürültü rahatsızlığına neden olacak şekilde çalınamaz.
Müzik yayını yapan işyerleri ve deniz araçları için çevresel gürültü kriterleri
MADDE 11- (1) Yerleşim alanlarında çevresel gürültüye neden olan müzik yayını ya-

pan işyerleri ve deniz araçları Ek-2’de yer alan hükümleri sağlar. 
(2) İl Müdürlüğü tarafından müzik yayını yapan işyerlerine ve deniz araçlarına akustik

rapor hazırlattırılır, değerlendirilir, müzik yayın izni verilir. 
(3) Müzik yayın izin belgesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. 
(4) Müzik yayını yapan deniz araçlarının, müzik yayını yapabileceği sahaların sınır

koordinatları İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenir.
(5) Müzik yayını yapan deniz araçlarının belirlenen koordinatlar dışında faaliyet gös-

termesi durumunda idari yaptırım uygulanır.
(6) Müzik yayını yapan deniz araçlarından yayılan çevresel gürültü düzeyi, İl Müdür-

lüğü tarafından kıyıda belirlenen noktalarda, sürekli izleme sistemi ile ölçülür.
(7) İl Müdürlüğü tarafından müzik yayını yapan işyerlerinin bulunduğu alanlarda

Ek-2’deki Tablo 1’de yer alan sınır değerlerin sağlandığını tespit etmek üzere, ilgili idarenin
elektronik olarak bilgilendirileceği çevresel gürültü sürekli izleme sistemi kurdurulur. 

(8) İlgili idare ses basıncı düzeyini kontrol altında tutmak amacıyla akustik planlama
yaptırabilir ve ses gücü sınırlayıcı sistemler kurdurabilir.

(9) Birden fazla müzik yayını yapan işyerinin veya müzik yayını yapan deniz aracının
bir arada ve aynı anda faaliyet gösterdiği alanlarda, ilave gürültü kontrol tedbirleri belirlenebilir. 
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(10) Kurulması planlanan müzik yayını yapan işyerlerinin ilgili mevzuatta belirtilen
yer seçimi ve planlamasında, stratejik gürültü haritaları ve stratejik gürültü eylem planları dik-
kate alınır. 

(11) Aynı takvim yılı içinde üç defa bu Yönetmelik hükümlerinin ihlalinin tespiti halinde
İl Müdürlüğü tarafından müzik yayın izni iptal edilir. Müzik yayın izni iptal edilen işyeri iki
takvim yılından sonra müzik yayın izni için tekrar başvurabilir.

Endüstri tesisleri ile işyerleri için çevresel gürültü kriterleri 
MADDE 12- (1) Yerleşim alanlarında çevresel gürültüye neden olan endüstri tesisleri

ve işyerleri Ek-2’de yer alan hükümleri sağlar.
(2) Endüstri tesisleri, 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümleri kapsamında değerlendirilir. 
(3) Endüstri tesislerinden ve işyerlerinden çevreye yayılan gürültü düzeyinin azaltılması

için mevcut en iyi teknikler uygulanır. 
(4) Yerleşim alanlarında kurulması planlanan işyerleri için, ruhsat verme aşamasında,

gürültü yönetimine ilişkin bu Yönetmelikte yer alan hususlara uyulur.
(5) Endüstri tesisleri ve işyerlerine ilişkin ilave gürültü kontrol tedbirleri akustik rapor-

larda belirlenir. 
(6) Endüstri tesisleri ve işyerlerinde çevresel gürültü kaynağı olan ekipmanların müm-

kün olduğunca kapalı ortamda olması sağlanır. Açık ortamda bulunması zorunlu olan soğutma
fanı, klima, havalandırma, jeneratör gibi çevresel gürültü kaynaklarından hava aracılığıyla ile-
timi azaltmak üzere gerekli tedbirler alınır/aldırılır. 

Şantiye alanları için çevresel gürültü kriterleri 
MADDE 13- (1) Yerleşim alanlarında çevresel gürültüye neden olan şantiye faaliyetleri

Ek-2’de yer alan hükümler çerçevesinde yürütülür.
(2) Şantiye faaliyetlerinden çevreye yayılan gürültünün kontrolü için gürültü azaltım

tedbirleri uygulanır. 
(3) Tatil beldelerinde ve turistik alanlarda gerçekleştirilen tüm şantiye faaliyetlerinden

kaynaklanan çevresel gürültünün yönetimine ilişkin ilave kontrol tedbirleri, ilgili idare tara-
fından belirlenir.

Diğer faaliyetler için çevresel gürültü kriterleri
MADDE 14- (1) Yerleşim alanlarında, açık havada gerçekleştirilen ve çevresel gürül-

tüye neden olan etkinlikler Ek-2’de belirtilen hükümler çerçevesinde yürütülür. 
(2) Açık havada müzik yayını yapılan etkinliklerin düzenlemesine izin verilen alanlar,

bu alanlarda düzenlenebilecek yıllık azami etkinlik sayısı ile etkinliğin peş peşe düzenlenebi-
leceği gün sayısı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenir. Bu sayıları aşan etkinlikler için
11 inci maddede yer alan hükümler uygulanır. 

(3) Havai fişek kullanımı için zaman ve mekan bildirilerek mahallin mülki amirliğinden
izin alınması zorunludur. 

(4) Meteorolojik koşulların değiştirilmesi için olan her türlü dış müdahale (ses frekans-
ları ve benzeri) zaman ve mekan  bildirilerek valilik izni ve Bakanlık uygun görüşüyle yapıla-
bilir. 

(5) Çok hafif hava araçlarının (Microlight ve benzeri) iniş, kalkış ve seyir esnasında
çevresel gürültü seviyelerinin azaltılmasına yönelik gerekli tedbirler alınır. Bu araçların uçuş
güzergahları  Bakanlık uygun görüşü ile belirlenir.   

Çevresel titreşim değerlendirme yöntemleri
MADDE 15- (1) Maden ve taş ocakları ile benzeri faaliyette bulunulan alanlardaki pat-

latmalarda; oluşacak hava şoku, taş savrulması, titreşim gibi çevresel etkilerin asgari düzeyde
tutulacağı bir patlatma paterni uygulanır. Ek-2’deki Tablo 3’te yer alan usul ve esaslara göre,
patlatma yapılan alanın yakınındaki bina ve yapıların korunması için alınan tedbirler hazırlanan
akustik raporlar içerisinde detaylı olarak açıklanır.
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(2) Maden ve taş ocakları ile benzeri faaliyette bulunulan alanlardaki patlatmaların,
çevredeki yapılarda oluşturduğu zemin titreşim düzeyi Ek-2’deki Tablo 3’te yer alan sınır de-
ğerleri sağlar. 

(3) Demir yolu ve kara yolu ulaşım araçları, işyerleri ve endüstri tesislerinin en yakın
yapıda oluşturacağı titreşim düzeyi ile konut ve ofis olarak kullanılan binalarda, bina içindeki
makine ve teçhizatın oluşturacağı zemin titreşim düzeyi Ek-2’deki Tablo 4’te yer alan sınır de-
ğerleri sağlar. 

(4) Şantiyelerde gerçekleşen faaliyetlerin çevredeki yapılarda oluşturacağı zemin titre-
şim düzeyi Ek-2’deki Tablo 5’te yer alan sınır değerleri sağlar. 

(5) Titreşim düzeylerinin sınır değerleri sağlamasını teminen başta titreşim yalıtımı ol-
mak üzere gerekli teknik tedbirler alınır/aldırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kamuoyunun Bilgilendirilmesi, Eğitimler ve Yeterlik

Kamuoyunun bilgilendirilmesi
MADDE 16- (1) İlgili idare çevresel gürültünün azaltılmasına yönelik çalışmalara iliş-

kin olarak kamuoyunu uygun iletişim araçlarıyla bilgilendirir. 
(2) İlgili idarece yayımlanan bilgilerin tam, anlaşılabilir ve rahat erişilir nitelikte olması

sağlanır.
(3) İlgili idare çevresel gürültü oluşturabilecek eylemlere ilişkin olarak kamuoyunu bi-

linçlendirme ve farkındalık oluşturma amacıyla bilgilendirme çalışmaları yapabilir.
Eğitimler 
MADDE 17- (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak,

teknik altyapıyı güçlendirmek amacıyla Ek-8’de yer alan eğitim programlarının usul ve esas-
larını belirler. 

(2) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması için gerekli olan eğitimleri düzenler veya
düzenlettirir. Bakanlık onayıyla; başka kurum/kuruluşlarca düzenlenen eğitim programlarına
Bakanlık gözlemci olarak katılım sağlar.

(3) Eğitim programını başarı ile tamamlayanlara Bakanlık tarafından yetkinlik belgesi
verilir.

(4) Bu Yönetmelik çerçevesinde alınan yetkinlik belgeleri beş yıl geçerlidir. 
Yeterlik
MADDE 18- (1) Çevresel gürültü ve titreşim konularının değerlendirilmesi ve ölçüm-

lerinde görev alan kişiler ile akustik raporlar, stratejik gürültü haritaları, stratejik gürültü eylem
planları hazırlayacak kişilerin Bakanlık tarafından düzenlenen/düzenlettirilen eğitimler kapsa-
mında alınan yetkinlik belgelerine sahip olmaları gerekir.

(2) Akustik raporları ve gürültü haritalarını hazırlayacak kurumların, Ek-7’de yer alan
ölçüm standartlarına göre Bakanlıktan alınan yeterlik belgesine sahip olmaları gerekir. 

ALTINCI BÖLÜM
İzleme, Denetim ve İdari Yaptırım

İzleme ve denetim
MADDE 19- (1) Çevresel gürültü yönetimi çalışmalarında kullanılmak üzere yerleşim

alanlarında çevresel gürültü düzeyi Ek-2’deki Tablo 6’da yer alan formata göre izlenir. 
(2) İzleme ve denetim faaliyetleri programlı veya programsız olarak Çevre Kanunu

kapsamında yetki devri yapılan kurum ve kuruluşlarca, yetki devri yapılmadığı takdirde ise İl
Müdürlüklerince gerektiğinde diğer mevzuat kapsamında yetkili kılınan kurum ve kuruluşlar
ile işbirliği ve koordinasyon içinde yapılır.
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(3) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hükümlerin uygulanmasına yönelik denetimleri

gerçekleştiren kurum ve kuruluşlar Ek-6’da yer alan şartları sağlar. 

İdari yaptırım

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında, Çevre Ka-

nununun 20 nci maddesinde öngörülen idari yaptırımlar uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21- (1) 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel

Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Veri tabanı oluşturulması

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren

üç yıl içerisinde; çevresel gürültü yönetimi amacıyla hazırlanan akustik raporların, stratejik

gürültü haritaları ve stratejik gürültü eylem planlarının kayıt altına alınacağı bir veri tabanı

oluşturur.

Stratejik gürültü haritası ve stratejik eylem planı olmayan iller

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, daha ön-

ce stratejik gürültü haritaları olmayan illerde, stratejik gürültü haritaları ve stratejik gürültü ey-

lem planları üç yıl içerisinde hazırlanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınan eğitim ser-

tifikaları, yetkinlik belgesi olarak Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl ge-

çerlidir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce İl Müdürlüklerinden alınan çevresel gü-

rültü konulu çevre izin muafiyet yazıları; mevcut çevre izin ve lisans belgeleri süresi sonuna

kadar geçerlidir. 

(3) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce canlı müzik izin belgesi almış olan işyerleri

iki yıl içerisinde bu Yönetmelik çerçevesinde müzik yayın izni almak üzere başvuruda bulunur. 

Sürekli gürültü ölçüm cihazlarının kurulması

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Sürekli gürültü ölçüm cihazları bu Yönetmeliğin yürürlüğe

girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kurdurulur.

Müzik yayın izni ve eğitim yetkinlik belgesine ilişkin usul ve esaslar

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde verilecek müzik yayın izni ve

eğitim yetkinlik belgesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden

itibaren 6 ay içerisinde belirlenir.

Yürürlük

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği

Bakanı yürütür.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

TEHLİKELİ YÜKLERİN DENİZYOLUYLA TAŞINMASI VE YÜKLEME
EMNİYETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/11/2021 tarihli ve 31659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli
Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmeliğin 17 nci mad-
desinin beşinci fıkrasında yer alan “Asfalt ürünleri” ibaresi “Bitkisel yağlar ve asfalt ürünleri”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
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Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan:
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU ULUSAL KONTROL

LABORATUVARININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu görev

ve sorumluluk alanına giren madde ve ürünlerin analiz faaliyetleri ile ülkemizde dolumu ve/veya
üretimi yapılan aşılar ve immun serumlara ilişkin seri serbest bırakma faaliyetlerinin yürütül-
düğü Ulusal Kontrol Laboratuvarının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esas-
larını düzenlemektir.

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Kurum tarafından yapılan ve yaptırılan analiz faali-

yetleri ile ülkemizde dolumu ve/veya üretimi yapılan aşılar ve immun serumlara ilişkin seri
serbest bırakma faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi

Müstahzarlar Kanunu, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun
3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili
Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 506 ncı, 508 inci ve 796 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Akreditasyon: Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından; laboratuvarların,

muayene ve belgelendirme, doğrulama, yeterlilik testi sağlama, referans malzeme üretimi, nu-
mune alma kuruluşları ile diğer uygunluk değerlendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası
kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesini, yeterliliğinin onaylanmasını ve düzenli
aralıklarla denetlenmesini,

b) Analist: Laboratuvar iş tanımı içerisinde yer alan analiz ve kontrol faaliyetleri ile
seri serbest bırakma faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak; laboratuvar görev bazlı do-
kümanların hazırlanması, revizyonu, kayıtların tutularak analiz edilmesi, tanımlanan her türlü
izlemenin yapılması, analiz talebiyle gönderilen başvuru yazı ve dosyalarının incelenmesi, seri
serbest bırakma başvurusuyla gönderilen başvuru ve seri özet protokolünün incelenmesi, nu-
mune kabulü, analizin temini adına gerekli işlemlerin yürütülmesi (satın alma/ yetkilendirilmiş
laboratuvardan hizmet alımı, cihaz bakım/onarım/kalibrasyon/validasyonu süreçlerinin takibi,
laboratuvar ortam izleme ve kayıtlarının oluşturulması ve benzeri), gereken analiz parametresi
havalelerinin yapılması, numune analizinin yapılarak (tahakkuk ve/veya ödeme işlemini taki-
ben) zamanında doğru olarak raporlanması, kontrolü ve imzalanmasına yönelik iş süreçlerinde
izlenebilirlik çatısı altında görev alan yeterliliği kanıtlanmış ve yetkilendirilmiş laboratuvar
personelini,

c) Ana laboratuvar: Kurum görev ve sorumluluk alanlarında yer alan ürünlere ait kalite
kontrol testlerinin yapılmasından, nihai analiz sonuç raporlarının oluşturulmasından, labora-
tuvar iş tanımı doğrultusunda seri serbest bırakma sürecinin inceleme ve değerlendirmesi (seri

Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE                               30 Kasım 2022 – Sayı : 32029



özet protokolü değerlendirmesi, başvuru dosyası değerlendirmesi ve benzeri) sonrasında ürünün
uygunluk durumuna göre seri serbest bırakma sertifikası veya seri serbest bırakma uygunsuzluk
bildirimi sertifikasının oluşturulmasından sorumlu olan Daire Başkanlığı laboratuvar birimini,

ç) Analiz yapma yetkisi: Kurum laboratuvarları veya dışarıdan laboratuvar hizmetinin
alınacağı üniversiteler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait laboratuvarlara verilen yetkiyi,

d) Analist yardımcısı: Çalıştığı görev alanı doğrultusunda analiz işlemleri için gerekli
ön hazırlıkları yapmak, laboratuvar ortam şartlarını izlemek ve kayıt altına almak, analiz için
gerekli madde/malzemelerin stok kontrollerini yapmak ve analist ile koordineli çalışmak için
yeterliliği kanıtlanmış ve yetkilendirilmiş laboratuvar personelini,

e) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, 
f) Birim arşiv personeli: Laboratuvar birimlerinin faaliyetleri sonucu kendiliğinden te-

şekkül eden ve güncelliğini kaybetmemiş olarak aktif bir biçimde ve günlük iş akışı içinde kul-
lanılan 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri
Hakkında Yönetmelik kapsamına giren evrakların kodlanması, tasnifi ve mevzuatta belirlenmiş
süreler sonunda Kurum arşivine devir, teslim ve kayıt işlemleri ile görevli personeli, 

g) Birim sorumlusu: Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Ekonomik Değerlendirmeler
ve Laboratuvar Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Baş-
kanlığında teşkil olunmuş Birimin görev alanına giren konularda en az lisans düzeyinde eğitim
almış, genel sorumlulukları itibarıyla; Birime sevk edilen iş ve işlemlerin ilgili mevzuat ve tek-
nik kurallara göre Birim personellerince gerçekleştirilmesinden, takibinden ve Birim tarafından
tanzim edilen analiz raporlarının imzalanmasından, Birim personellerinin mesailerinin taki-
binden, Birimin yerleştiği mekânın ve kullanmakta olduğu donanımın takibinden sorumlu olan,
Birimin yönetimsel işlerini Daire Başkanına bağlı olarak yürüten ve Kurum Başkanlığı Makamı
Oluru ile görevlendirilmiş personeli,

ğ) Daire Başkanı: Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Ekonomik Değerlendirmeler
ve Laboratuvar Hizmetleri Başkan Yardımcılığına bağlı Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dai-
resi Başkanını,

h) Daire Başkanlığı: Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Ekonomik Değerlendirmeler
ve Laboratuvar Hizmetleri Başkan Yardımcılığına bağlı Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dai-
resi Başkanlığını, 

ı) Dış kalite kontrol: Laboratuvarların analiz sonuçlarının güvenilirliğini tespit etmek
veya yükseltmek amacıyla, Kurum laboratuvarlarının dışında, ulusal ya da uluslararası bir ku-
rum/kuruluş tarafından düzenlenen kıyaslama, izleme ve değerlendirme çalışmasını,

i) Dış laboratuvar: 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Ka-
lite Yönetim Sisteminde tanımlı dokümanlar doğrultusunda hizmet verebilen üniversiteler ile
kamu kurum/kuruşlarına ait laboratuvarları,

j) DSÖ: Dünya Sağlık Örgütünü,
k) Eşlikçi analist: Analiz sonucu üretilen ham dataların veri kontrolünü ve analiz, ra-

porlandırma, dosya ve yazışma gerekliliklerini kontrol eden yetkilendirilmiş analisti,
l) EU OCABR (European Union Official Control Authority Batch Release): Avrupa

Birliği Seri Serbest Bırakmasında Resmî Kontrol Otoritelerini,
m) Havale laboratuvarı: Kurum görev ve sorumluluk alanlarında yer alan ürünlere ait

analiz/kalite kontrol testlerinin yapılmasında ana laboratuvar tarafından sevk edilen paramet-
relere ait ölçüm ve deneylerin yapılarak ara rapor formatı ile ana laboratuvara iletilmesinden
sorumlu olan laboratuvarı ve/veya birimini,
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n) İç tetkikçi: Laboratuvar kalite yönetim sisteminin etkinliğini kontrol etmek üzere TS
EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında gerekli eğitimleri almış laboratuvar personelini,

o) Kalite yönetim sistemi (KYS): Laboratuvar, deney ve/veya kalibrasyon sonuçlarının
kalitesini, TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında güvence altına almak için gereken bü-
tün yöntem, araç, sistem, program, prosedür ve talimatlar bütününü,

ö) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunu,
p) Kurum başkanı: Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanını,
r) KYS standardı: Laboratuvarlarda kalite yönetim sisteminin kurulması ve sürdürül-

mesinde uygulanacak uluslararası kabul gören TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalib-
rasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler Standardını,

s) KYS’de tanımlı dokümanlar: KYS’de tanımlı prosedür, çalışma talimatı, iş tanımı,
iş akışı, görev tanımı, kalite politikası, kalite hedefleri, organizasyon şeması, form ve benzeri
dokümanları,

ş) Laboratuvar/Ulusal Kontrol Laboratuvarı: Kurumun görev alanına giren ürünlerin
analiz ve kontrollerini ürünlerin münferit mevzuatında belirtilen gerekçeler ile yapmak veya
yaptırmakla sorumlu Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığına bağlı laboratu-
varlarını,

t) Laboratuvarlar arası karşılaştırma: İki ya da daha fazla sayıda laboratuvar tarafından,
önceden belirlenmiş koşullara uygun olarak aynı veya benzer numuneler üzerinde yapılan öl-
çümlerin veya deneylerin düzenlenmesi, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesini,

u) Laboratuvar birimi: Laboratuvarın görev alanında yer alan ürün gruplarına yönelik
çalışmaların yapıldığı bir veya birden fazla laboratuvar grubunu,

ü) Laboratuvar içi karşılaştırma: Aynı laboratuvar içerisinde, önceden belirlenmiş ko-
şullara uygun olarak aynı veya benzer ögeler üzerinde yapılan ölçümlerin ya da deneylerin dü-
zenlenmesi, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesini,

v) Laboratuvar personeli: Laboratuvar birimlerinin faaliyet ve görev alanına giren ko-
nularda görev alan ve/veya analizleri yapan, laboratuvar birim sorumlusu ve idareye karşı so-
rumlu olan faaliyet ve görev alanına giren konularda en az lisans düzeyinde eğitim almış per-
soneli,

y) Laboratuvar yardımcı personeli: Laboratuvar birimlerinin faaliyet ve görev alanına
giren konularda laboratuvar birim sorumlusu ve idareye karşı sorumlu olan, analizlerin yapıl-
masında yardımcı olan, en az lise düzeyinde laboratuvarın faaliyet alanları ile ilgili konularında
eğitim almış personeli,

z) Metot/Yöntem validasyonu (geçerli kılma): Bir metodun veya ölçüm prosedürünün
belirlenen amaçlara uygunluğunu ve performansını ortaya koymak için yapılan test ve ölçme
işlemlerini,

aa) Metot/Yöntem verifikasyonu (doğrulaması): Geçerli kılınmış bir metodun kullanıma
alınmadan önce metodu kullanacak laboratuvarın şartlarında çalışabilirliğinin uygun perfor-
mans kriterleri ile ispat edilmesini,

bb) Müşteri: Kurum görev alanında yer alan ürünler için analiz ve kontrol işlemi tale-
binde bulunmaya yetkili paydaşları,

cc) Seri/lot serbest bırakma: Faaliyet alanına uygun olarak uluslararası geçerli bir stan-
dart doğrultusunda akredite kalite yönetim sistemine sahip Ulusal ya da Uluslararası
(DSÖ/EDQM tarafından onaylanmış) yetkili Ulusal Kontrol Laboratuvarı tarafından aşı ve im-
mun serumların her serisi/lotu için gerekli testlerinin yapılarak ulusal düzenleyici otorite tara-
fından sertifikasının verilmesini,
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çç) Seri/Lot Serbest Bırakma Uygunsuzluk Bildirimi: Faaliyet alanına uygun olarak
uluslararası geçerli bir standart doğrultusunda akredite kalite yönetim sistemine sahip Ulusal
ya da Uluslararası (DSÖ/EDQM tarafından onaylanmış) yetkili Ulusal Kontrol Laboratuvarı
tarafından aşı ve immun serumların her serisi/lotu için gerekli testlerinin yapılarak test sonuç-
larının ürüne ait spesifikasyonlara veya seri serbest bırakma değerlendirme süreci neticesinde
uygun olmaması halinde Ulusal Düzenleyici Otorite/Ulusal Kontrol Laboratuvarı tarafından
başvuru sahibine 30/9/2022 tarihli ve 31969 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aşı ve İmmun
Serumlar Hakkında Seri Serbest Bırakma Yönetmeliği ekinde yer alan Seri Serbest Bırakma
Uygunsuzluk Bildirim Formunun verilmesini ve uygunsuzluk durumunun seri serbest bırakma
başvuru sahibi, İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı, İlaç Denetim Dairesi Başkanlığı ve
ulusal aşılama programından sorumlu Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne bildirilmesini, 

dd) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,
ee) Uzaktan İç Tetkik: Elektronik vasıtalar ile tetkik edilecek birimin sanal ve/veya fi-

ziki sahalarının tetkik edilmesini (web tabanlı seminer, web ortamındaki toplantılar, telekon-
feranslar, çevrim içi ses ve görüntü hizmetleri, birimin veri işleme faaliyetine, yönetim siste-
mine ve veri tabanına uzaktan erişim),

ff) Yetkilendirilmiş laboratuvar: Kurum bünyesinde bulunan laboratuvarlarda gerçek-
leştirilemeyen testlerin dışarıdan hizmet alımı ile gerçekleştirilmesi için Kurum tarafından yetki
verilmiş ve işbirliği protokolü imzalanmış üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait
laboratuvarları,

ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM

Ulusal Kontrol Laboratuvarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Görev, yetki ve sorumluluklar
MADDE 5- (1) Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumuna bağlı Analiz ve Kontrol Labo-

ratuvarları Dairesi Başkanlığı Ulusal Kontrol Laboratuvarı olarak iş ve işlem tesis eder.
(2) Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı, Kurumun görev ve sorumlu-

luk alanlarında yer alan ürün gruplarında analiz ve kontrol faaliyetlerini yapmaya ve sonuçlarını
resmî olarak yayımlamaya yetkilidir. 

(3) Ulusal Kontrol Laboratuvarının faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir:
a) Laboratuvarlarda entegre bir kalite yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, ge-

liştirilmesi, izlenmesi, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla alı-
nacak önlemler dâhil çalışmaları planlamak, yapmak ve bu amaçla koordinasyonu sağlamak.

b) Deney ve kalibrasyon faaliyetlerine yönelik olarak ilgili akreditasyon standardına
uygun kalite yönetim sistemini kurmak, uygulamak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve geliştir-
mek.

c) Kalite yönetim sisteminin uygunluğunun güvence altına alınması kapsamında çalış-
malar yapmak, Daire Başkanlığının tüm birimlerince kullanılacak temel dokümanları hazırla-
mak ve bu dokümanların güncelliğini sağlamak.

ç) Kurumun görev alanında yer alan analiz iş ve işlemlerine yönelik mevzuat hazırla-
mak.

d) TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında laboratuvarların akreditasyonuna iliş-
kin iş ve işlemler kapsamında ilgili parametrelerin validasyon/verifikasyon çalışmalarını yü-
rütmek.

e) Kurumun görev alanına giren ürünlerin analiz ve kontrollerini ürünlerin münferit
mevzuatında belirtilen gerekçelerle yapmak veya yaptırmak.
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f) Ulusal Kontrol Laboratuvarları imkânları ile gerçekleştirilemeyen analiz ve kontrol
faaliyetlerinin dışarıdan temin edilebilmesi amacıyla uygulama ve analiz sonuçlarından Ulusal
Kontrol Laboratuvarları sorumlu olmak üzere dış laboratuvarların yetkilendirilmesini veya iş
birliği protokollerinin imzalanmasını sağlamak.

g) Numunelerin kabul kriterlerine göre uygunluğunun kontrolünü yapmak, kabulünü
yapmak, spesifik madde/malzemelerin tanımlayıcı belgeleri kapsamında kabul işlemlerini yap-
mak, KYS’de tanımlı form ile teslim almak ve ilgili laboratuvara ulaştırılmasını sağlamak.

ğ) Görev alanı doğrultusunda uluslararası gelişmeleri takip etmek suretiyle çalışmalar
yürütmek, ihtiyaç duyulan yeni yöntemleri geliştirmek, ihtiyaç duyulan standartları oluşturmak,
yeni yöntemlerin/standartların laboratuvarlara transferini ve/veya adaptasyonunu sağlamak.

h) Kurumun görev alanına giren ürünlerin analiz ve kontrolünde kullanılmak üzere ulu-
sal referans standart geliştirmek veya geliştirilmesini sağlamak.

ı) Kurumun görev alanına giren ürünlerin analiz ve kontrolleri sonrasında analiz rapor-
larını yayımlamak.

i) Görevlerin yerine getirilmesinde kullanılan kimyasal, sarf, gaz ve benzeri malzeme-
lerin stok kontrolünü yapmak, ilgili birimlerden yıllık ihtiyaca yönelik talepleri toplamak, de-
ğerlendirmek, satın alma işlemlerine ilişkin talep ve hazırlık süreçlerini yürütmek, satın alma
süreci tamamlananların teslim alınmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

j) Görev alanı ile ilgili bilimsel ve teknik çalışmalar yürüten ulusal/uluslararası kurum
ve kuruluşların yürüttüğü süreç ve dokümanları takip etmek, görüş vermek, çalışma ve faali-
yetlerine katılmak.

k) Laboratuvar kapasitesinin geliştirilebilmesi için; gerekli araştırmaları yapmak, kamu
kurumları, üniversiteler, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği sağlamaya yönelik çalış-
malar yapmak, projeler geliştirmek.

l) Dış laboratuvarların yetkilendirilmesi ve denetlenmesi kapsamında görev almak.
m) Dış laboratuvarlar ile laboratuvarlar arası karşılaştırma/yeterlilik programlarına ka-

tılım sağlamak, gerektiğinde laboratuvarlar arası karşılaştırma/yeterlilik programları düzenle-
mek.

n) Görev alanıyla ilgili ulusal/uluslararası eğitim, toplantı ve benzeri faaliyetlere katıl-
mak, ilgili yöntem/standartlara yönelik bilimsel ve teknik içerikli eğitim düzenlemek.

o) Görev alanına yönelik eğitim alınması için, ülke içi ve dışında ihtiyaç duyulan hiz-
metin alınacağı kurum ve kuruluşları belirlemek, hizmetin alımına ilişkin işlemleri yürütmek.

ö) Aşı ve immun serumların seri serbest bırakma süreci kapsamında dosya ve seri özet
protokollerinin değerlendirilmesi, analiz edilmesi, analiz raporunun düzenlenerek yayımlan-
ması ve sonrasında ürünün uygunluk durumuna göre seri serbest bırakma sertifikasının veya
seri serbest bırakma uygunsuzluk sertifikasının oluşturulması sürecini yürütmek.

p) Acil ve kriz durumlarında beşeri tıbbî ürüne erişimin hızlandırılması amacıyla aşı
ve immun serumların seri serbest bırakma sürecini değerlendirmek.

r) Test ve çalışmalarda kullanılacak deney hayvanlarının uluslararası standartlarda üre-
tilmesi, yetiştirilmesi, bakımı, beslenmesi ve hayvan refahının gözetilmesini sağlamaya yönelik
iş ve işlemleri yürütmek.

s) Hayvan deneyleri etik kurulu denetiminden geçmiş test ve çalışmaların prosedürlere
ve standartlara uygun yürütülebilmesi için ortam şartlarını sağlamak. 

ş) Hayvan deneyleri yerel etik kurulu kurmak, yürütmek ve gerekli izinleri düzenle-
mek.
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t) Daire Başkanlığında yürütülen faaliyetler sonucunda oluşan tıbbî ve tehlikeli atıkların
ilgili mevzuatlara göre tasnifinin sağlanması, geçici depolama alanlarına iletilmesi, atıkların
bertarafı için atık yetkilisine teslim edilmesi sürecini koordine etmek.

u) Tehlikeli ve tıbbî atık bertarafı için hizmet satın alma sürecini koordine etmek.
ü) Görev alanında yer alan faaliyetler kapsamında gerekli olan cihaz ve spesifik mad-

de/malzemelerin satın alınmasına yönelik teknik şartnameleri hazırlamak, talepleri ilgili birime
iletmek, satın alma işlemine esas komisyonlarda görev almak.

v) Yürütülen faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik kuralların uygulanmasını
sağlamak.

y) Kurumun görev alanına giren ürünlerin analiz ve kontrolünde kullanılan laboratuvar
cihaz ve ekipmanının metroloji ve kalibrasyon işlemlerini yürütmek.

z) Kurum ile kamu kurum ve kuruluşları arasında imzalanan ikili işbirliği protokolleri
kapsamında iş ve işlem tesis etmek.

aa) Daire Başkanlığı envanterinde bulunan cihazlara ait sicil dosyalarının oluşturulma-
sını sağlamak ve belirli periyotlarda güncelliğini kontrol etmek. 

bb) Daire Başkanlığı görev alanına giren iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde kulla-
nılan cihaz/ekipman ve kalibratörler için gereken bakım, onarım ile kalibrasyon/validasyon
hizmetlerinin temini ve tesisi sürecini yürütmek.

cc) Daire Başkanlığı envanterinde bulunan cihazların onarımı ve yedek parça temin
edilmesi için koordinasyonu sağlamak. 

çç) Cihaz yedek parça değişim kayıtlarını tutmak, kullanım dışı bırakılacak cihazların
varsa servis raporlarını almak.

dd) Ulusal Kontrol Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen iş ve işlemlerin uluslararası
tanınırlığının sağlanması ve artırılması amacıyla ulusal ve uluslararası laboratuvar akreditas-
yonuna yönelik kalite yönetim sistemi çalışmalarını yürütmek.

ee) Avrupa Konseyi - Avrupa Farmakope Komisyonuna üyelik çerçevesinde görev ve
sorumluluk alanlarına uygun şekilde Daire Başkanlığına bildirilen Avrupa Farmakopesi çalış-
malarını koordine etmek. 

ff) Farmakope faaliyetleri kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşlar, meslek örgütleri ve
üniversiteler ile işbirliği yapmak. 

gg) Avrupa Farmakope Sekreteryası tarafından geliştirilen standartlarla ilgili olarak
gönderilen teknik dokümanlara itiraz varsa belirtilen süreye kadar Sekretaryaya bildirilmesi
ile ilgili yazışmaları yapmak. 

ğğ) Avrupa Farmakopesine üye ülkelerin monograflar üzerindeki bildirimleri hakkında,
gerekirse bilimsel ve teknik komisyonlardan bilimsel görüş almak. 

hh) Avrupa Farmakopesi uzman/çalışma gruplarına adayların önerilme, atama ve kabul
süreçlerinde ilgili adayların bilgilerinin teminini, sekreteryaya iletilmesi ve kabul prosedürleri
ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

ıı) Avrupa Farmakope Komisyonunun standart terim ve tanımlanması çalışmalarında
standart terimin Türkçe karşılığının belirlenmesi çalışmalarını yürütmek. 

ii) Milli monograf çalışmalarını yapmak, yapılmasını sağlamak, bu çalışmalar için aka-
demik iş birliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

jj) Avrupa Farmakopesinin adaptasyonu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
kk) Türk Farmakopesi oluşturulması çalışmaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
ll) Türk Farmakope Dergisine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
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mm) Laboratuvarlarda yürütülen faaliyetlere yönelik mevzuat doğrultusunda bilimsel
ve teknik destek amacıyla bilimsel danışma komisyonu oluşturarak gerekli iş ve işlemleri tesis
etmek.

nn) Daire Başkanlığında yürütülen iş ve işlemler için tüm resmi yazışma süreçlerini
yürütmek ve koordine etmek.

oo) Daire Başkanlığına gelen ve giden evrakların dağıtımını yapmak ve ilgili mevzuat
doğrultusunda kaydını tutmak, arşiv mevzuatına göre arşivleme işlemlerini yürütmek.

öö) Faaliyet alanlarına uygun olarak Kurum tarafından verilecek diğer görevleri yürüt-
mek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Laboratuvarların Genel Özellikleri

Genel özellikler
MADDE 6- (1) Laboratuvarların genel özellikleri ile ilgili hususlar şunlardır:
a) Laboratuvarlar, faaliyet alanları ile ilgili olarak ulusal veya uluslararası belirlenen

limitleri doğru bir şekilde tespit edebilecek donanıma sahip olur.
b) Enstrümantal cihazlarla yapılan analizlerde numune hazırlama birimi ile cihazın bu-

lunduğu birim ayrı planlanır, dışarıya hava ve gaz veren cihazlar ile analizde kullandığı çözel-
tileri ve hazırlanan numuneleri kapalı ortamda bulundurmayan cihazların bulunduğu ortamlarda
mutlaka hava emici olur.

c) Laboratuvarda kullanılan terazilerin çevre şartlarından (hava akımı, titreşim ve ben-
zeri) etkilenmemesi için gerekli tedbirler alınır.

ç) Laboratuvarlar teknolojik gelişmeye bağlı olarak özel ortam gerektiren analizlerde
ve muhafaza koşullarında bu şartları sağlayan alet ve ekipmanlarla donatılır ve ayrı birimler
halinde planlanır.

d) Laboratuvarda tehlike anında kullanılmak üzere kolayca ulaşılabilir uygun yerlerde
acil boy ve göz duşu gibi uygun tedbirler alınır.

e) Laboratuvar çalışmalarında analiz sonuçlarının olumsuz etkilenmemesi için ortamın
toz, nem, buhar, titreşim, elektromanyetik etkenler ve zararlı canlılar gibi olumsuz şartlardan
korunması sağlanır. Laboratuvar çalışmalarında analizlerin gerektirdiği ideal ortam sıcaklığının
sağlanması için gerekli tedbirler alınır.

f) Laboratuvar tarafından çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliği için 20/6/2012 tarihli
ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli
tedbirler alınır. Laboratuvarda ilk yardım için gerekli malzemelerin bulunduğu ilk yardım dolabı
ve talimatı yer alır.

g) Laboratuvarların temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemleri yazılı talimatlara
göre düzenli olarak yapılır ve kontrol edilir.

ğ) Boru sistemleri, radyatörler, aydınlatma, havalandırma sistem ve bağlantıları ile diğer
servis noktaları, temizlenmesi kolay olacak ve laboratuvar çalışmalarını etkilemeyecek şekilde
tasarlanır. Duvar, tavan, taban ve tezgah yüzeyleri kolayca temizlenebilir ve gerektiğinde de-
zenfekte edilebilir özellikte olur.

h) Aydınlatma, ısıtma ve havalandırma sistemleri yapılacak analizlere uygun olarak
planlanır ve uygulanır.

ı) Laboratuvarın analiz yapılan birimlerine, o birimde çalışan personel haricindeki ki-
şilerin kontrol dışı girişleri önlenir.
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i) Laboratuvarlar, numune akışı, yoğunluğu ve kapasitelerine uygun olarak, kimyasal-
ların, besiyerlerinin, referans-standart gibi maddelerin, analize alınıncaya kadar numunelerin
ve ayrıca analiz sonrasında kalan örneklerin uygun şekilde muhafaza edilebileceği ayrı depo
veya soğutucu cihaz bulundurur.

j) Laboratuvarlarda ortaya çıkan atıkların atık yönetimi mevzuatına göre yönetimi sağ-
lanır.

k) Laboratuvarlar; gaz tüpleri, tesisat, kimyasallar, her türlü alet ve ekipman yönünden
6331 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklere göre gerekli tedbirleri alır.

l) Laboratuvarlarda, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının
Yetkinliği İçin Genel Gerekliliklerde yer alan tüm prosedürler ve talimatlar bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Gereklilikler, Numune Kabul, Analiz İşlem ve Süreçleri

Genel gereklilikler
MADDE 7- (1) Laboratuvarlarda; ürün grubuna göre Türk Farmakopesi, Avrupa Far-

makopesi ve uluslararası kabul gören diğer farmakope yöntemleri, uluslararası kabul gören
harmonize standartlarda tanımlanan analiz yöntemleri, ürüne ait işletme içi valide analiz yön-
temleri, uluslararası kabul gören bilimsel rehberlerde veya bilimsel yayınlarda yer alan analiz
yöntemleri kullanılır.

(2) Analiz faaliyetlerinde deney hayvanı kullanımına ilişkin iş ve işlemler ile yetkinlik
süreçleri deney hayvanları ile çalışma hususunu konu alan mevzuat hükümleri doğrultusunda
yürütülür.

(3) Laboratuvar, müşteri talebi doğrultusunda gerçekleştireceği analiz faaliyetlerine yö-
nelik olarak izlenebilirliği sağlamak adına ilgili akreditasyon standardına uygun kalite yönetim
sistemi kurar, uygular ve iyileştirerek geliştirir.

(4) Kurum, analizlerin yetkilendirilmiş personeller tarafından yapılmasını sağlar.
(5) Daire Başkanlığında her laboratuvar ve destek biriminde, KYS’de tanımlı dokü-

manlara uygun meslek gruplarında, birim sorumlusu ve yeterli sayıda personel istihdam edi-
lir.

(6) Daire Başkanlığı personelleri uzmanlık alanları doğrultusunda Kurumda teşkil olu-
nan muhtelif bilimsel ve danışma komisyonlarında görev alabilir.

(7) Daire Başkanlığı bünyesinde analizler ile analizlere ilişkin teknik ve destek faali-
yetlerini yürütmek üzere Birimler kurulur.

Numune teslim ve kabulü 
MADDE 8- (1) Laboratuvarlara analiz, kontrol veya seri serbest bırakma amacıyla ge-

len numuneler ve analiz için gerekli madde/malzemelerin nicel ve nitel uygunluğu ile teslim
eden kişinin yetkisi kontrol edilerek görevli personel tarafından teslim alınır.

(2) Laboratuvar birimlerine sevk edilen numuneler, saklama koşullarına uygun olarak
uygun alanlarda muhafaza edilir.

Analiz işlem ve süreçleri
MADDE 9- (1) Analiz talep yazısı/dosyası birim sorumlusu tarafından incelenerek nu-

munenin öncelik durumuna göre iş planına dahil edilir. Birim sorumlusu tarafından analiste
sevk edilen dosya, analist tarafından incelenir. İnceleme sonucunda ürün dosyasında belirtilen
analizlerin Kurum içi imkanlarla gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği hususuna yetkinlik,
madde/malzeme ile cihaz/ekipman mevcudiyeti ve iş programı tetkik edilerek gerekçeli karar
verilir.
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(2) Laboratuvar birimlerindeki analiz faaliyetlerine yönelik süreçler, KYS’de tanımlı
dokümanlara göre yürütülür.

(3) Numunelerin kabulünden analiz edilmesine ve raporlanmasına kadar her aşamada
numuneye ait bilgiler ve işlemler ilgili mevzuat ve KYS’nin gerektirdiği gizlilik ve tarafsızlık
esaslarına uygun olarak yürütülür. 

(4) Birinci fıkrada belirtilen değerlendirmelerin yapılması sonrasında, analiz hizmetle-
rinin analiz talep süreleri içerisinde karşılanamaması öngörüldüğünde; aşağıda sıralanan usul-
lerden Daire Başkanlığınca yapılacak olan değerlendirme doğrultusunda uygun olan usul se-
çilerek akredite parametreler dışında kalan analiz parametrelerine ilişkin analiz hizmetleri sağ-
lanabilir:

a) Kurumca çıkarılan kılavuz kapsamında laboratuvarların yetkilendirilmesi.
b) Üniversitelerle ihtiyaç duyulan analizler için altyapılarının kullanımına ilişkin işbir-

liği protokollerinin işletilmesi.
c) İhtiyaç duyulan analiz hizmetinin icrasında kullanılacak laboratuvar cihaz/ekipman

altyapısının hâlihazırda işbirliği protokolü imzalanmış üniversitelere ait laboratuvar cihaz/ekip-
man envanterinde yer almaması halinde, analiz hizmeti almak üzere satın alma işlemlerinin
gerçekleştirilmesi.

ç) İhtiyaç duyulan analiz hizmetinin icrasında kullanılacak laboratuvar cihaz/ekipman
altyapısının yukarıda belirtilen yöntemler dahilinde ihtiyaç duyulduğu dönemde sağlanamaması
durumunda; bahse konu madde, malzeme, cihaz ve/veya ekipmanın başvuru sahibi tarafından
Ulusal Kontrol Laboratuvarına analiz için geçici olarak konumlandırılması ve/veya temin edil-
mesi ile gerçekleştirilmesi.

d) Analizi gerçekleştirilecek olan ürünün önceliklendirme durumu, son kullanma tari-
hinin yakın olması, analiz için gerekli altyapının oluşturulmasına yönelik sürenin kısıtlı olması
gibi sınırlayıcı hallerde Daire Başkanlığından en az iki analistin görevlendirilmesi suretiyle
gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine riayet edilerek üretici veya dış laboratuvarlarda analiz işlemle-
rinin yapılması veya görevlendirilen analistlerin gözetiminde yaptırılması.

(5) Hizmetin satın alma/yetkilendirilmiş laboratuvar hizmet alımı yoluyla sağlanması
halinde bu uygulama ve analiz sonuçlarından Ulusal Kontrol Laboratuvarı sorumludur. 

(6) Ülke genelinde yapılamayan analizler için gerektiğinde masrafları ürün sahibi tara-
fından karşılanmak suretiyle ilgili analiz için yurtdışında faaliyet gösteren tercihen akredite la-
boratuvarlardan hizmet alınabilir.

(7) Kurum faaliyet alanına giren ürünler için ihtiyaç duyulan analizlerin teminine yö-
nelik; laboratuvarların yetkilendirme başvuruları analiz yetki belgesi verilmesi, analiz yetki
belgesinin yenilenmesi, yetki verilen laboratuvarların çalışma usul ve esasları, analizler, labo-
ratuvarın sorumlulukları, denetim faaliyetleri gibi esasların Kurumca yayımlanan kılavuza uy-
ması gerekir.

(8) Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait laboratuvarlara Kurum tarafından
yapılacak denetimler kapsamında yetki verilerek analiz hizmeti sağlanır. 

(9) Yetkilendirilmiş laboratuvarların başvuru ücretleri her yıl Bakanlıkça onaylı kurum
fiyat tarifesi ile belirlenir.

(10) Yetkilendirilmiş laboratuvarların analiz yetkileri yetki belgesinde belirtilen süre
sonunda sona erer.

(11) Yetkilendirilmiş laboratuvarlar Kurum tarafından ilgili kılavuzlarda belirlenen sü-
reler kapsamında denetlenebilir.
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(12) Laboratuvar tarafından tanzim edilen analiz raporları; nihai raporun oluşturulma-
sında görev alan analistler ile ana laboratuvar birim sorumlusu tarafından imzalanır. Analiz ra-
porları KYS gerekliliklerine uygun olarak ilgili mercilere idari amir imzalı üst yazı ekinde bil-
dirilir.

Numunelerin muhafazası, iadesi ve imhası 
MADDE 10- (1) Laboratuvarlara gelen numunelerin ve analizlerden artan numunelerin

uygun koşullarda ve güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi veya iade yahut imha işlemleri yü-
rürlükteki mevzuata uygun olarak gerçekleştirilir.

(2) Numuneler, raporlama tarihi itibarıyla ürün sınıfları için belirlenen saklama süresi
boyunca, uygun koşullara sahip muhafaza alanlarında saklanır. Süresi dolan numuneler KYS’de
tanımlı dokümanlar kapsamında imha edilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Seri Serbest Bırakma Uygulamaları

Seri serbest bırakma süreci
MADDE 11- (1) Kuruma seri serbest bırakma başvurusu ile gelen aşı ve immun se-

rumların seri özet protokolleri başta olmak üzere seri serbest bırakma sürecinin değerlendiril-
mesi, acil durumlarda işletilecek hızlı değerlendirme ve istisnai durumların ele alınması, nu-
munelerin kabul edilmesinin ardından DSÖ kılavuzları, farmakopeler ve EU OCABR kılavuz-
larında yer alan analiz metotlarını risk bazlı değerlendirmelerle birlikte esas alarak kalite kontrol
testlerinin yapılması ve ürünün uygunluk durumuna göre seri serbest bırakma sertifikasının
veya seri serbest bırakma uygunsuzluk sertifikasının düzenlenmesinde Aşı ve İmmun Serumlar
Hakkında Seri Serbest Bırakma Yönetmeliği uygulanır.

(2) Daire Başkanlığı seri serbest bırakma sertifikası ve seri serbest bırakma uygunsuzluk
sertifikası düzenlemeye ve yayımlamaya yetkilidir.

ALTINCI BÖLÜM
Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi, İç Tetkikler ve Akreditasyon Uygulamaları

Laboratuvar kalite yönetim sistemi
MADDE 12- (1) Laboratuvarlarda deney işlemlerini içeren tüm iş ve işlemlerde KYS

Standardı gereklilikleri doğrultusunda kurulan KYS işletilir.
(2) KYS dokümanlarının yayımlanması, revizyonu ve güncellenmesi sorumluluk alan-

ları dahilinde Kalite Yönetim Birimi veya birim bazında gerçekleştirilir.
(3) KYS’nin sürdürülmesi, geliştirilmesi ve etkinliğinin kontrolünden laboratuvar per-

sonelinin tamamı müştereken sorumludur. 
İç tetkikler
MADDE 13- (1) KYS’nin etkinliğinin kontrolü, laboratuvar yıllık iç tetkik planı kap-

samında iç tetkikçi havuzunda yer alan yetkin personelin katılımıyla ilgili KYS dokümanına
uygun olarak gerçekleştirilir.

(2) Mücbir sebepler (doğal afetler, salgın hastalıklar, güvenlik endişesi ve benzeri) söz
konusu olduğunda elektronik vasıtalar ile Birimlerin sanal veya fizikî sahaları uzaktan iç tetkik
yöntemi ile tetkik edilebilir.

Akreditasyon uygulamaları
MADDE 14- (1) Laboratuvar; gerçekleştirmiş olduğu analiz hizmetlerinde sonuçların

uluslararası düzeyde geçerlilik kazanması ve güvenirliğinin artırılması amacıyla deney ve ka-
librasyon laboratuvarları alanında parametre bazlı akreditasyon kapsam genişletme politikası
uygulayabilir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Personelin Analiz Yapmaya Yetkilendirilmesi, Analiz Yöntemleri, Analiz Raporları

Personelin analiz yapmaya yetkilendirilmesi faaliyetleri
MADDE 15- (1) Laboratuvarlarda yürütülen veya ihtiyaç duyulan analizlerin yapıla-

bilmesi için uygun mesleklere sahip personel, KYS’de tanımlı dokümanlar doğrultusunda yet-
kilendirilir. 

(2) Hâlihazırda akredite kapsamda bulunan veya kapsam genişletme amacıyla belirle-
nen parametrelerde personel yetkilendirme sürecinde; metotların validasyonu/verifikasyonu
süreci gözetilerek personeller arası tekrarlanabilirlik, tekrar üretilebilirlik verileri gibi perfor-
mans kriterleri üzerinden karşılaştırma testleri değerlendirilerek yetki verilir.

(3) Deney hayvanları ile çalışılacak personele Kurum tarafından ilgili mevzuat hüküm-
lerine göre açılan eğitime katılarak sertifikalandırılması sonrasında belirlenen gözlem süresi
sonunda personel performansı gözetilerek yetki verilir.

(4) Hâlihazırda akredite kapsamda bulunmayan ve kapsam genişletme parametresi olarak
karar verilmemiş parametrelerde KYS dokümanlarında belirtilen alternatif yöntemler uygulanır.

(5) Yetkili personelin laboratuvardan uzak kalma süresi altı aydan fazla ise; deney/per-
sonele göre değişen deney izleme süresi sonunda personelin yetkilendirileceği deneylere karar
verilir. Verilen karar doğrultusunda yetkilendirme çalışmaları testin niteliğine göre yukarıda
sıralanan maddelerden uygun olanı tercih edilerek değerlendirilir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Ücretler, Kayıtlar, Arşiv, Muhafaza ve İmha, Mal ve Hizmet Alımı

Analiz, yetkilendirme ve seri serbest bırakma faaliyetlerinin ücretlendirilmesi
MADDE 16- (1) Laboratuvarlar tarafından yürütülen analiz, yetkilendirme ve seri ser-

best bırakma faaliyetleri için Bakanlıkça her yıl belirlenen ücretler alınır. 
Kayıtların tutulması ve arşivlenmesi
MADDE 17- (1) Belge ve kayıtlar yazılı ve/veya elektronik ortamda tutulur ve muha-

faza edilir. Analiz raporları ile birlikte birim arşive gönderilmesi gereken ham veriler, analizleri
yapan analistler tarafından toplam sayı ve içerik kontrolü yapılarak hazırlanır ve birim arşiv/bü-
ro personeline teslim edilir. Birim arşiv/büro personeli tarafından toplam sayı ve içerik kontrol
edilerek arşivlenir.

(2) Raporlar ve kayıtlar Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul
ve süreye uygun şekilde arşivlenerek muhafaza edilir. 

Mal ve hizmet alımı
MADDE 18- (1) Laboratuvarların ihtiyacı olan mal ve hizmet alımı ilgili mevzuat hü-

kümlerine uygun olarak yürütülür.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel danışma komisyonu
MADDE 19- (1) Laboratuvarlarda yürütülen faaliyetlere yönelik mevzuat doğrultu-

sunda bilimsel ve teknik destek amacıyla bilimsel danışma komisyonu oluşturulabilir.
Kılavuz
MADDE 20- (1) Kurum tarafından bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik kılavuzlar

Kurumun resmî internet sitesinde yayımlanır. 
Yürürlük
MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu

Başkanı yürütür.
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Danıştay Başkanlığından:
DANIŞTAY YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE 

DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Danıştay Daireleri, İdari ve Vergi Dava Dai-

releri Kurulları, Genel Kurul, İçtihatları Birleştirme Kurulu, Başkanlar Kurulu, İdari İşler Ku-
rulu, Başsavcılık ve Genel Yazı İşleri Müdürlüğü yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesine dair
tüm işlemler ile bu işlemlerde UYAP’ın kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 31/1/2002 tarihli ve 24657 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Danıştay İçtüzüğünün 35 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alındı belgesi: Evrakın konusu, kayıt tarihi, dosya esas numarası ile gönderildiği

yeri gösteren ve başvuru sahibine verilen belgeyi,
b) Dizi listesi: Dava dosyasının fiziki olarak gönderilmesi gerektiğinde dosya içerisin-

deki her türlü belgenin tarihi ve sıra numarası ile niteliğini gösteren listeyi,
c) Dosya kapak bilgileri: Dairesi, esas numarası, tarafların ve varsa vekillerinin ad ve

soyadları veya unvanları ile sıfatları, davanın konusu, dosyanın tetkik hâkimi ve havale tarihi,
duruşma tarihi ve saati, karar sonucu, numarası ve tarihi ile yargılama sürecinin tüm aşamalarını
gösteren şablonu, 

ç) Elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda dü-
zenlenen güvenli elektronik imzayı,

d) Elektronik ortam: Bilişim sistemi ve bilişim ağından oluşan ortamı,
e) Kayıt: Fiziki ortamda veya UYAP ortamında üretilen ya da bu ortama aktarılan veya

taşınan, bilgi, belge ve verinin saklanmasını,
f) Kullanıcı: UYAP’ta kendisine bir rol tanımlanarak kullanıcı adı ve parola oluşturul-

muş olan Danıştay meslek mensupları, savcı, tetkik hâkimi, yazı işleri müdürü ve diğer perso-
neli, 

g) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,
ğ) Tevzi formu: Dairesini, dosya numarasını, dava açılış tarihini, saatini ve taraflarını

gösteren belgeyi,
h) UYAP: Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan

Ulusal Yargı Ağı Bilişim sistemini,
ı) UYAP Avukat Portalı: Avukatların UYAP’ta işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi,
i) UYAP Kurum Portalı: Kamu kurumları ile tüzel kişilerin UYAP’ta işlem yapabilme-

lerini sağlayan sistemi,
j) UYAP Vatandaş Portalı: Vatandaşların UYAP’ta işlem yapabilmelerini sağlayan sis-

temi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yazı İşleri Hizmetleri, Görev ve Sorumluluk

Yazı işleri hizmetleri 
MADDE 4- (1) Danıştay Başkanlığında bir Genel Yazı İşleri Müdürlüğü ile Danıştay

daireleri, İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları, Genel Kurul, İçtihatları Birleştirme Kurulu,
Başkanlar Kurulu, İdari İşler Kurulu ve Başsavcılıkta birer yazı işleri müdürlüğü bulunur. Genel
Kurul, İçtihatları Birleştirme Kurulu, Başkanlar Kurulu ve İdari İşler Kurulunda yazı işleri hiz-
metleri bir müdürlük aracılığıyla da yürütülebilir.
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(2) Her müdürlükte bir yazı işleri müdürü ile yeterli sayıda personel bulunur.
(3) Yazı işleri hizmetleri ilgisine göre 10 uncu maddenin birinci fıkrasında sayılanların

denetimi altında, ilgili yazı işleri müdürü ile yönetimindeki personel tarafından yürütülür.
Yazı işleri müdürünün görevleri
MADDE 5- (1) Yazı işleri müdürünün görevleri şunlardır: 
a) Yazı işleri müdürlüğünün görev alanındaki her türlü iş ve işlemlerin zamanında, doğ-

ru ve düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gerekli tedbirleri almak, oluşan sorunları çözmek,
çözemediği sorunlar ve gördüğü aksaklıklar ile ilgili olarak alınması gerekli diğer tedbirleri
gecikmeksizin ilgisine göre 10 uncu maddenin birinci fıkrasında sayılanlara bildirmek.

b) Mühür ve beratın muhafazasını sağlamak.
c) İlgisine göre 10 uncu maddenin birinci fıkrasında sayılanların onayını alarak yazı

işleri müdürlüğü personeli arasında yazılı olarak iş bölümü yapmak.
ç) İş bölümü yapılan işlerde birikim olması halinde bu birikimi gidermek ve işlerin ge-

cikmesini önlemek amacıyla diğer personeli görevlendirmek.
d) Yazı işleri müdürlüğüne gelen, giden ve işlemi devam eden işleri sayısal ve nitelik

olarak takip ederek istatistik çıkarmak. 
e) Her türlü yazışmanın hazırlanmasını, takibini ve tebliğini sağlamak.
f) Yazı işleri müdürlüğüne UYAP üzerinden veya fiziki ortamda gelen her türlü evrakı

günlük takip ederek dosyasına takılmasını, fiziki ortamda gelen evrakın UYAP’a aktarılmasını
sağlamak, evrakı inceleyerek talep içerenler ile ilgili iş ve işlemleri gecikmeksizin yapmak
veya yaptırmak, söz konusu hususlara yönelik dosyaları düzenli aralıklarla kontrol etmek.

g) İvedi ve öncelikli işler ile yürütmenin durdurulması istemli ve ara kararı verilen dos-
yalarda gereğinin zamanında yapılmasını takip etmek. 

ğ) Tarafların, müdahillerin ve avukatlarının karar örneği istemine ilişkin dilekçeleri
üzerine aslının aynı olduğu onaylanmış karar örneğini harçlandırarak talep sahibine vermek.

h) Tarafların, müdahillerin ve avukatlarının dosya evrakından örnek alma talepleri ile
ilgili dilekçeleri üzerine görevlendireceği yazı işleri müdürlüğü personelinin kontrolünde dos-
yadan örnek alınarak verilmesini, harca tabi evrakın onaylı örneğinin istenilmesi halinde harç-
landırılmasını sağlamak.

ı) Tarafların, müdahillerin ve avukatların dosya inceleme taleplerine ilişkin tutanakları
düzenleyerek görevlendireceği yazı işleri müdürlüğü personelinin gözetiminde dosyanın ince-
lenmesini sağlamak. 

i) Kararların oluşturulan taslağa uygun olarak yazılmasını ve tebliğ edilmesini sağla-
mak. 

j) Havalesi gereken evrakın havale edilmesini sağlamak.
k) Dosyaların havale edilebilmesi için gereken işlemleri yapmak.
l) Keşif ve bilirkişi incelemesi yapılacak dosyaların iş ve işlemlerinin yürütülmesini

sağlamak.
m) Harç ve posta ücreti avansının hesaplanması ve tahsili, noksanlığın tamamlatılması

ile yargılama giderlerine ilişkin diğer müzekkerelerin yazılmasını, onaya sunulmasını ve ilgi-
lisine gönderilmesini sağlamak.

n) Dosyaya ait kıymetli evrak ve eşya ile gizlilik derecesine sahip belgelerin muhafa-
zasını sağlamak.

o) Hükmün kesinleşmesinden sonra yatırılan avansın kullanılmayan kısmının iadesini
sağlamak.

ö) Teminatın iadesi gereken hallerde gerekli işlemleri yerine getirmek.
p) Dosyaların kayıtlarının zamanında yapılmasını, ilgilerinin dosya kapağına ve

UYAP’a kaydedilmesini sağlamak.
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r) Kesinleşme şerhi istenmesi halinde gerekli evrakı hazırlayarak kıdemli tetkik hâki-
mince imzalanan evrakı taraflara vermek.

s) Dosyaların düzenli aralıklarla taranmasını ve 31/1/2002 tarihli ve 24657 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Danıştay Arşiv Yönetmeliği uyarınca arşivleme ile ilgili işlemlerin ya-
pılmasını sağlamak.

ş) Yönetimi altında bulunan personeli yürütülen hizmetler konusunda yetiştirmek ve
verimli bir biçimde çalışmalarını sağlamak.

t) Personelin görevlerine devamını, tutum ve davranışlarının tabi olduğu mevzuat ile
hizmet gereklerine uygunluğunu sağlamak. 

u) Personelin izin planlamasını hizmeti aksatmayacak şekilde yapmak.
ü)  Meslek mensubu, savcı ve tetkik hâkimi tarafından görevleri ile ilgili olarak verilen

işleri yapmak.
v) İlgisine göre 10 uncu maddenin birinci fıkrasında sayılanlar tarafından verilen diğer

görevleri yerine getirmek.  
y) Mevzuattan kaynaklanan diğer görevleri yerine getirmek.
(2) Yazı işleri müdürü, yerine getirmekle yükümlü olduğu görevleri, müdürlükte görevli

personele devredemez.
Yazı işleri müdürlüğü personelinin görevleri
MADDE 6- (1) Yazı işleri müdürlüğü personelinin görevleri şunlardır:
a) İş bölümüne göre kendisine verilen işleri zamanında, doğru ve düzenli olarak yap-

mak.
b) Fiziki ortamda sunulan evrakı en kısa sürede tarayarak UYAP'a aktarmak ve dosya-

sına takmak, dosya kapak bilgilerinde gerekli güncellemeleri yapmak.
c) Her türlü tebligat evrakını hazırlamak, ilgili yerlere göndermek ve tebligat alındılarını

UYAP’a aktararak dosyalarına takmak.
ç) İvedi ve öncelikli işler ile yürütmenin durdurulması istemli ve ara kararı verilen dos-

yalarda gereğini zamanında yapmak. 
d) Harç ve posta ücreti avansının hesaplanması ve tahsili, noksanlığın tamamlatılması

ile yargılama giderlerine ilişkin diğer müzekkereleri yazmak, onaya sunmak ve ilgilisine gön-
dermek.

e) Dizi listesi düzenlemek.
f) Duruşmalı dosyalarla ilgili işlemleri yapmak.
g) Keşif ve bilirkişi incelemesi yapılacak dosyalarla ilgili işlemleri naip üye ve tetkik

hâkiminin talimatlarına göre yürütmek.
ğ) Keşfe katılmak.
h) Yazı işleri müdürlüğünde gereği yapılan dosyaları eksiksiz ve düzenli bir şekilde tas-

nif ederek muhafaza etmek, havale edilecek dosyaları ayırmak.
ı) Kararları oluşturulan taslağa ve 56 ncı maddede belirlenen şekle uygun olarak yaz-

mak, karar ve tutanaklardaki imzaları kontrol etmek ve kararları karar kartonuna takmak.
i) Danıştay Arşiv Yönetmeliği uyarınca arşivleme ile ilgili işlemleri yapmak.
j) UYAP üzerinden iş listesine düşen belgeleri gecikmeksizin ilgili kişiye veya doğrudan

dosyalarına aktarmak, onay gerektiren evrakı ilgilinin iş listesine yönlendirmek. 
k) Yazı işleri müdürlüğüne UYAP üzerinden veya fiziki ortamda gelen evrakı incele-

yerek talep içerenler ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. 
l) Mahkemelere gönderilecek dosyalar ile ilgili işlemleri yaparak göndermeye hazır

hale getirmek.
m) Dosyaların incelenmesine ve dosyalardan evrak örneği alınmasına nezaret etmek.
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n) Dosyaların kaydını zamanında yapmak, ilgilerini dosya kapağına ve UYAP’a kay-
detmek.

o) Tebligat işlemlerini yaparken dosyada posta ücreti eksikliğinin bulunup bulunmadı-
ğını kontrol etmek ve gereğini yapmak.

ö) Meslek mensubu, savcı ve tetkik hâkimi tarafından görevleri ile ilgili olarak verilen
işleri yapmak. 

p) İlgisine göre 10 uncu maddenin birinci fıkrasında sayılanlar ile yazı işleri müdürü
tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.  

r) Mevzuattan kaynaklanan diğer görevleri yerine getirmek. 
Mübaşirin görevleri
MADDE 7- (1) Mübaşirin görevleri şunlardır:
a) Duruşma salonunu duruşmaya hazır halde bulundurmak.
b) Duruşma listesini belirlenen yere asmak.
c) Duruşma sırası gelenleri duruşma salonuna davet etmek.
ç) Duruşmaya katılanların sundukları evrakı başkana vermek.
d) Duruşmanın gizli yapılması kararı alındığında salonu boşaltmak.
e) Duruşmaya alınanların salondaki yerlerini göstermek ve buna uyulmasını sağlamak.
f) Duruşma esnasında uyulması gereken kuralları taraflara ve ilgililere açıklamak ve

uyulmasını sağlamak.
g) Resmi kıyafeti giymek.
ğ) Daire başkanı, kıdemli tetkik hâkimi ve yazı işleri müdürünün duruşma ile ilgili ola-

rak vereceği diğer işleri yapmak.
Hizmet personelinin görevleri
MADDE 8- (1) Hizmet personelinin görevleri şunlardır:
a) Her türlü dosya ve evrakı dağıtmak ve toplamak.
b) Posta ve zimmet işlemlerini yürütmek.
c) Görevli olduğu alanları tertipli, düzenli ve temiz tutmak.
ç) İçecek servisi yapmak.
d) İlgisine göre 10 uncu maddenin birinci fıkrasında sayılanlar ile yazı işleri müdürü

tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
İş bölümü
MADDE 9- (1) Yazı işleri müdürü, idari görevli savcı veya kıdemli tetkik hâkiminin

uygun görüşü ve Başsavcı, İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları Başkanları ve daire başka-
nının oluru ile yazı işleri personeli arasında iş bölümü yapar. 

(2) Genel Kurul, İçtihatları Birleştirme Kurulu, Başkanlar Kurulu ve İdari İşler Kuru-
lunda yazı işleri müdürü, kıdemli tetkik hâkiminin uygun görüşü ve Danıştay Başkanının veya
görevlendirmesi halinde Danıştay Genel Sekreterinin oluru ile yazı işleri personeli arasında iş
bölümü yapar.

(3) Genel Yazı İşleri Müdürlüğünde yazı işleri müdürü, yetkili tetkik hâkiminin uygun
görüşü ve Danıştay Genel Sekreterinin oluru ile yazı işleri personeli arasında iş bölümü yapar.

(4) Yazı işleri müdürü hizmetlerin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla
yönetimindeki personele işlerin öğretilmesi de dâhil olmak üzere her türlü tedbiri alır. Bir per-
sonele çok iş gelmesi halinde diğer personel ona yardım eder. Yazı işleri müdürü ve görevli
personel işin birikmesi veya gecikmesinden birlikte sorumludur.

Sorumluluk
MADDE 10- (1) Yazı işleri hizmetlerinin bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ek-

siksiz ve zamanında yürütülmesi;
a) Genel Kurul, İçtihatları Birleştirme Kurulu, Başkanlar Kurulu ve İdari İşler Kuru-

lunda; Danıştay Başkanının veya görevlendirmesi halinde Danıştay Genel Sekreterinin ve kı-
demli tetkik hâkiminin,
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b) İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurullarında; ilgili kurul başkanının ve kıdemli tetkik
hâkiminin,

c) Başsavcılıkta; Başsavcının ve idari görevli savcının,
ç) Dairelerde; daire başkanının ve kıdemli tetkik hâkiminin,
d) Genel Yazı İşleri Müdürlüğünde; Danıştay Genel Sekreterinin ve yetkili tetkik hâki-

minin,
sorumluluğundadır. 
(2) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında, ilgili yazı işleri müdürü ile birlikte

diğer personel de sorumludur.
Yazı işleri müdürünün yokluğunda görevin yerine getirilmesi
MADDE 11- (1) Yazı işleri müdürünün mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık

izni, geçici görev, vekâlet, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmet içi
eğitim, kurs veya seminer gibi nedenlerle geçici olarak görevinin başında bulunmaması halinde
bu görev;

a) Genel Kurul, İçtihatları Birleştirme Kurulu, Başkanlar Kurulu ve İdari İşler Kuru-
lunda; Danıştay Başkanı veya görevlendirmesi halinde Danıştay Genel Sekreteri,

b) İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurullarında; ilgili kurul başkanı,
c) Başsavcılıkta; Başsavcı,
ç) Dairelerde; daire başkanı,
d) Genel Yazı İşleri Müdürlüğünde; Danıştay Genel Sekreteri,
tarafından belirlenen yazı işleri müdürlüğü personelince yerine getirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Yazı İşleri Müdürlüğünce Yürütülen İşlemler

İlk derece açılan davalarla ilgili işlemler
MADDE 12- (1) Fiziki olarak veya UYAP üzerinden gelen dava dilekçeleri üzerine

aşağıdaki işlemler yapılır:
a) Fiziki olarak gelen dava dilekçeleri ve ekleri görevli personel tarafından alınarak di-

lekçeye teslim alındığı tarihi gösteren kaşe basılır. Dava dilekçeleri ve eklerinin UYAP üze-
rinden gelmesi halinde çıktısı alınarak dilekçeye ekrana düştüğü tarihi gösteren kaşe basılır.

b) Dava dilekçelerinin, tetkik hâkimi tarafından imzalanmak ve Danıştay Dava Daireleri
Arasındaki İş Bölümü Kararlarına uygun olarak dairesi belirlenmek suretiyle havalesi yapılır.

c) Dilekçelere derhal UYAP’ta tevzi kaydı yapılarak dosya esas numarası verilir. Kayıt
tarih ve sayısı dilekçe üzerine yazılır. 

ç) Dava dilekçelerinin harç ve posta ücreti tahsil edilir. 
d) Dava dilekçeleri ve ekleri UYAP ortamına aktarıldıktan sonra dairenin iş listesi ek-

ranına gönderilir.
e) Davacılara alındı belgesi verilir.
f) Tevzi kaydı, dava dilekçesi ve ekleri, sayman mutemedi alındısı ve tahsilat makbuzu

dosya gömleğine takılır.
g) UYAP’ta işlem yapılamaması halinde ilgili personel tarafından durum bir tutanakla

tespit edilir ve işlem fiziki ortamda yapılır. Sistem açıldığında fiziki ortamda yapılan işlemler
gecikmeksizin UYAP’a aktarılır. Söz konusu tutanak UYAP’a taranarak ilgili dosya gömleğine
takılır. 

ğ) Dağıtım yapılan dairelere göre tevzi listesi çıkarılarak dosyalar ilgili dava dairesinden
gelen personele zimmet kaydı ile teslim edilir.
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(2) UYAP üzerinden dava açılabilir. Ayrıca elle atılan imzalı dilekçe istenmez. Gerçek
kişilerin UYAP Vatandaş Portalı, avukatların ise UYAP Avukat Portalı üzerinden dava açabil-
meleri için elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Yargılama harçları ve posta ücreti UYAP
üzerinden Danıştay veznesi hesabına aktarılır. Dava, dilekçenin UYAP üzerinden ekrana düş-
tüğü tarihte açılmış sayılır. İşlem sonucunda başvuru sahibinin UYAP’ta erişebileceği bir tevzi
formu oluşturulur.

(3) Dava, fiziki ortamda mesai saati sonuna, UYAP ortamında ise saat 00:00’a kadar
açılabilir.

Temyiz istemleriyle ilgili işlemler
MADDE 13- (1) UYAP üzerinden mahkemelerden gönderilen temyiz istemlerini içerir

dosyalar, tetkik hâkimi tarafından gönderileceği kurul veya daire belirlendikten sonra görevli
personel tarafından esasa kaydedilir.

(2) Posta yoluyla mahkemelerden gönderilen temyiz istemlerini içerir dosyalar, görevli
personel tarafından teslim alınır, alındığı tarihi gösteren kaşe basılır. Tetkik hâkimi tarafından
dosyaların gönderileceği ilgili kurul veya daire belirlenir.

(3) Dosyalar, ilgili daire veya kurul personeline düzenlenecek zimmet listesi ile teslim
edilir.

(4) Daire kararlarının temyizi;
a) Fiziki olarak gelen temyiz dilekçeleri ve ekleri görevli personel tarafından alınarak

dilekçeye teslim alındığı tarihi gösteren kaşe basılır. Temyiz dilekçeleri ve eklerinin UYAP
üzerinden gelmesi halinde çıktısı alınarak dilekçeye ekrana düştüğü tarihi gösteren kaşe bası-
lır.

b) Temyiz dilekçeleri, tetkik hâkimi tarafından imzalanarak havalesi yapılır.
c) Harç ve posta ücreti tahsil edilir. Temyiz dilekçeleri UYAP ortamına aktarılıp ilgili

dairenin iş listesine gönderilir. 
ç) Başvuru sahibine alındı belgesi verilir.
d) UYAP’ta işlem yapılamaması halinde durum bir tutanakla tespit edilir ve işlem fiziki

ortamda yapılır. Sistem açıldığında fiziki ortamda yapılan işlemler gecikmeksizin UYAP’a ak-
tarılır. Söz konusu tutanak UYAP’a taranarak ilgili dosya gömleğine takılır. 

e) UYAP üzerinden temyiz başvurusunda bulunulabilir. Ayrıca elle atılan imzalı dilekçe
istenmez. Gerçek kişilerin UYAP Vatandaş Portalı, kamu kurum ve tüzel kişi temsilcilerinin
UYAP Kurum Portalı, avukatların ise UYAP Avukat Portalı üzerinden temyiz başvuru dilek-
çeleri gönderebilmeleri için elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Temyiz başvuru harçları
ve posta ücreti UYAP üzerinden Danıştay veznesi hesabına aktarılır. Temyiz başvurusu, dilek-
çenin UYAP üzerinden ekrana düştüğü tarihte yapılmış sayılır. İşlem sonucunda başvuru sahi-
binin UYAP’ta erişebileceği alındı belgesi oluşturulur. 

f) Temyiz dilekçesi ilgili dairesine zimmet karşılığında teslim edilir.
g) Fiziki ortamda temyiz başvurusu mesai saatleri içinde, UYAP ortamında temyiz baş-

vurusu saat 00:00’a kadar yapılabilir. 
İtiraz istemleri ile ilgili işlemler
MADDE 14- (1) İlk derece davalarda yürütmenin durdurulması istemleri hakkında ve-

rilen kararlara itiraz halinde 13 üncü maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanır.
Diğer dilekçe, evrak ve eklerle ilgili işlemler
MADDE 15- (1) Fiziki olarak gelen dilekçe, evrak ve ekleri görevli personel tarafından

alınarak dilekçe veya evraka teslim alındığı tarihi gösteren kaşe basılır. Dilekçe, evrak ve ek-
lerinin UYAP üzerinden gelmesi halinde çıktısı alınarak dilekçe veya evraka ekrana düştüğü
tarihi gösteren kaşe basılır.
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(2) Fiziki olarak gelen dilekçe, evrak ve eki görevli personel tarafından UYAP’a akta-
rılarak ilgili kurul veya dairenin iş listesine gönderilir.

(3) Harç ve posta ücreti alınması gereken dilekçelerin harç ve posta ücreti tahsil edil-
dikten sonra UYAP’a aktarılarak ilgili kurul veya dairenin iş listesine gönderilir.

(4) Başvuru sahibine alındı belgesi verilir.
(5) Evrak, zimmet listesi ile ilgili daire veya kurul personeline teslim edilir.
Danıştay Başsavcılığı veya Birinci Daire ile ilgili işlemler
MADDE 16- (1) Fiziki olarak gelen dosya, dilekçe ve evrak görevli personel tarafından

alınarak teslim alındığı tarihi gösteren kaşe basılır. Dosya, dilekçe ve evrakın UYAP üzerinden
gelmesi halinde çıktısı alınarak ekrana düştüğü tarihi gösteren kaşe basılır.

(2) Fiziki olarak gelen dosya, dilekçe ve evrak görevli personel tarafından UYAP’a ak-
tarılarak ilgisine göre Danıştay Başsavcılığı veya Birinci Dairenin iş listesine gönderilir.

(3) Evrak, zimmet listesi ile ilgili personele teslim edilir.
Birimlerin çalışma usul ve esasları ile iş bölümü
MADDE 17- (1) Genel Yazı İşleri Müdürlüğünce yürütülecek işlemlerden hangilerinin

müdürlük bünyesinde kurulacak birimlerce görüleceği ve bu birimlerin çalışma usul ve esasları,
Danıştay Başkanınca çıkarılacak yönerge ile belirlenebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dava Daireleri ile İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları 

Yazı İşleri Müdürlüklerince Yürütülen İşlemler

Daire yazı işleri müdürlüklerince ilk derece davalarda tekemmül öncesi yapılacak
işlemler

MADDE 18- (1) Dairenin esas kaydına giren dosyalar görevli personel tarafından zim-
metle Genel Yazı İşleri Müdürlüğünden teslim alınır.

(2) UYAP’ta kayıtlı taraf bilgilerinin doğruluğu ve dosya içeriğinin taranıp taranmadığı
kontrol edilir. Gerekli güncellemeler yapılarak dosya kapak bilgileri sisteme kaydedilir. Dosya
kapağı eksiksiz ve okunaklı şekilde yazılır.

(3) Kayıt sırasında davanın konusuna göre uygun dava kodları seçilir.
(4) İlk incelemesi yapılacak dosyaların daireye geliş tarihinden, yürütmenin durdurul-

ması istemli dosyaların ise ilk incelemeleri tamamlandığı tarihten itibaren iki gün içerisinde
havale edilmesi sağlanır.     

(5) Tetkik hâkimi tarafından yapılan ilk inceleme üzerine herhangi bir nedenle harcı
veya posta ücreti verilmeden ya da eksik harç veya posta ücreti ile dava açıldığının tespit edil-
mesi halinde harç ve posta ücretinin verilmesi veya tamamlanması için hazırlanan ve kıdemli
tetkik hâkimi tarafından onaylanan yazı ilgilisine tebliğ edilir. Tebligata rağmen gereği yerine
getirilmediği takdirde bildirim gecikmeksizin aynı şekilde bir daha tekrarlanır.  

(6) Harç ve posta ücreti tamamlanmayan veya noksanlığın tamamlandığına ilişkin say-
man mutemedi alındısı ve posta tahsilat makbuzu takılan dosyanın tekrar ilk incelemesi yapıl-
mak üzere havale edilmesi sağlanır.

(7) Yazı işleri müdürlüğüne gönderilen dosyalarda ilk inceleme tutanağında belirtilen
hususların gereği yapılır. 

(8) Yürütmenin durdurulması istemli davalarda istem hakkında verilen ilk kararla bir-
likte dava dilekçesi ve eki davalıya tebliğ edilir. 

(9) Yürütmenin durdurulması istemli davalarda savunması ve/veya ara kararı cevabı
gelen veya cevap verme süresi geçen dosyaların havale edilmesi sağlanır. 

(10) 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 16 ncı madde-
sinde öngörülen tebligat işlemleri yapılır. 
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(11) Dava dosyası savcı düşüncesi alınmak üzere Başsavcılığa gönderilir.
(12) Dosya, savcı düşüncesi taraflara tebliğ edildikten ve on günlük cevap süresinin bi-

timinden sonra varsa posta ücretinde eksiklik tamamlatılarak tetkik hâkimine havale edilmek
üzere ilgisine ve sırasına göre tasnif edilir.

Daire yazı işleri müdürlüklerince ilk derece davalarda tekemmül sonrası yapılacak
işlemler 

MADDE 19- (1) Tekemmül eden dosyaların havale edilmesi sağlanır.
(2) Karara bağlanan dosyalar için oluşturulan karar taslağı yazı işleri müdürlüğü per-

soneli tarafından bekletilmeksizin yazılır.
(3) Karar nüshaları taraf sayısından iki fazla çoğaltılır. Elektronik tebligat yapılacak ta-

raf için karar çoğaltılmaz.
(4) İmza ve onay işlemleri tamamlanan kararların tüm sayfaları yazı işleri müdürlü-

ğünce mühürlenir. Fiziki olarak tebligata çıkarılacak olan nüshalarına “Aslı gibidir” kaşesi ba-
sılır.

(5) Kararın elle atılan imzalı asıllarından biri dosyaya, diğeri karar kartonuna takılır.
(6) Kararların tebligata hazırlık işlemleri UYAP üzerinden yapılır.
(7) Tebligatı tamamlanan dosyalar ilgili dolaplarına kaldırılır ve tebliğ alındıları dön-

dükten sonra UYAP’a kaydedilerek dosyasına takılır.
İvedi yargılama usulü ile merkezi ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulüne

tabi dosyalarda yapılacak işlemler
MADDE 20- (1) 2577 sayılı Kanunun 20/A ve 20/B maddelerinde belirtilen usule göre

dosya tekemmül ettirilir. 
(2) İvedi yargılama usulü ile merkezi ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulüne tabi

dosyalarda yapılacak iş ve işlemler gecikmeksizin yerine getirilir.
Belediyeler ile İl Özel İdarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını

kaybetmelerine ilişkin yetkili mercilerden Danıştaya gönderilen dosyalar hakkında
yapılacak işlemler

MADDE 21- (1) Görevli dairenin esas kaydına giren dosyalar zimmetle Genel Yazı İş-
leri Müdürlüğünden teslim alınır.

(2) UYAP’ta kayıtlı taraf bilgilerinin doğruluğu ve dosya içeriğinin taranıp taranmadığı
kontrol edilir. Gerekli güncellemeler yapılarak dosya kapak bilgileri sisteme kaydedilir. Dosya
kapağı eksiksiz ve okunaklı şekilde yazılır.

(3) Kayıt sırasında işin konusuna göre uygun kod seçilir.
(4) 2577 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde belirtilen usule göre dosya tekemmül et-

tirilir.
İşlemden kaldırma kararı verilen dosyalarda yapılacak işlemler
MADDE 22- (1) 2577 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası ile 26 ncı mad-

desinin üçüncü fıkrası uyarınca işlemden kaldırılan dosyaların tasnif, takip ve belirli aralıklarla
kontrolü yapılır.

(2) 2577 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlemden kaldırılan
dosyalar arşive kaldırılmaksızın yazı işleri müdürlüğünde muhafaza edilir. Bu dosyalarda ye-
nileme dilekçesi verilmesi durumunda yeniden esas numarası verilerek tarafların kişilik veya
niteliğindeki değişiklikler dosya kapağına ve UYAP’a kaydedilir. İşlemden kaldırılan dosya
ile ilişkilendirilir.

Daire yazı işleri müdürlüğünde temyiz ve itiraz istemleriyle ilgili yapılacak işlemler
MADDE 23- (1) Mahkeme kararlarının temyiz istemleriyle ilgili dosyalar yönünden

daire yazı işleri müdürlüğünce aşağıdaki işlemler yürütülür: 
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a) Temyiz istemi üzerine mahkemelerden gönderilerek Genel Yazı İşleri Müdürlüğün-
den zimmet listesi ile teslim alınan fiziki dosyalara, UYAP kaydı ile uyumluluğu kontrol edil-
dikten ve varsa daire görevindeki tereddüt giderildikten sonra alt dosyaları ile ilişkilendirme
yapılmak suretiyle esas numarası verilir. Varsa ilgili dosyaları tespit edilerek UYAP ortamında
gerekli ilişkilendirme işlemi yapılır ve esas numaraları dosya kapağı üzerine yazılır.

b) Bu esas kaydı sırasında davanın konusuna göre uygun dava kodları seçilir.
c) İlk incelemesi yapılacak dosyaların daireye geliş tarihinden, yürütmenin durdurul-

ması istemli dosyaların ise ilk incelemeleri tamamlandığı tarihten itibaren iki gün içerisinde
havale edilmesi sağlanır.

ç) Tetkik hâkimi tarafından yapılan ilk inceleme üzerine herhangi bir nedenle harcı
veya posta ücreti verilmeden ya da eksik harç veya posta ücreti ile temyiz isteminde bulunul-
duğunun tespit edilmesi halinde harç ve posta ücretinin verilmesi veya tamamlanması için ha-
zırlanan ve kıdemli tetkik hâkimi tarafından onaylanan yazı ilgilisine tebliğ edilir.

d) Harç ve posta ücreti tamamlanmayan veya noksanın tamamlandığına ilişkin sayman
mutemedi alındısı ve posta tahsilat makbuzu takılan dosyanın ilk incelemesi yapılmak üzere
havale edilmesi sağlanır.

e) Yazı işleri müdürlüğüne gönderilen dosyalarda ilk inceleme tutanağında belirtilen
hususların gereği yerine getirilir.

f) Yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararla birlikte temyiz dilekçesi
ve eki karşı tarafa tebliğ edilir.

g) Yürütmenin durdurulması isteminin karşı tarafın cevabı ve/veya ara kararı cevabının
gelmesinden sonra incelenmesine karar verilen temyiz dosyasında cevabın gelmesi veya cevap
verme süresinin geçmesi durumunda dosyanın yeniden havale edilmesi sağlanır.

ğ) Cevap dilekçesinde temyiz isteminde bulunulması halinde dosyanın temyiz ilk in-
celemesi yapılmak üzere havalesi sağlanır.

h) Karara bağlanan dosyalar için oluşturulan karar taslakları yazı işleri müdürlüğü per-
soneli tarafından bekletilmeksizin yazılır. Karar nüshaları taraf sayısından iki fazla çoğaltılır.
İmza ve onay işlemleri tamamlanan kararların tüm sayfaları yazı işleri müdürlüğünce mühür-
lenir. Fiziki olarak tebligata çıkarılacak olan nüshalarına “Aslı gibidir” kaşesi basılır ve bu nüs-
halar dosyasına konulur. Kararın elle atılan imzalı asıllarından biri dosyaya, diğeri karar kar-
tonuna takılır. 

ı) Elektronik tebligat yapılacak taraf için karar çoğaltılmaz.
i) Tebligat yapılmak üzere mahkemeye iade edilecek dosyalar liste ekinde PTT’ye zim-

metle teslim edilir.
(2) Dairenin ilk derece mahkemesi olarak verdiği kararların temyiz istemleriyle ilgili

dosyalar yönünden daire yazı işleri müdürlüğünce aşağıdaki işlemler yürütülür:
a) Daire kararının temyiz edilmesi durumunda dosyaya UYAP üzerinden temyiz numarası

verilir.  
b) Dosyanın ilk incelemesi yapılmak üzere temyiz dilekçesinin daireye geliş tarihinden

itibaren iki gün içerisinde havale edilmesi sağlanır.
c) Tetkik hâkimi tarafından yapılan ilk inceleme üzerine herhangi bir nedenle harcı

veya posta ücreti verilmeden ya da eksik harç veya posta ücreti ile temyiz isteminde bulunul-
duğunun tespit edilmesi halinde harç ve posta ücretinin verilmesi veya tamamlanması için kı-
demli tetkik hâkimi tarafından onaylanan yazı ilgilisine tebliğ edilir. 

ç) Harç ve posta ücreti tamamlanmayan veya noksanın tamamlandığına ilişkin sayman
mutemedi alındısı ve posta tahsilat makbuzu takılan dosyanın ilk incelemesi yapılmak üzere
havale edilmesi sağlanır.
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d) Yazı işleri müdürlüğüne gönderilen dosyalarda ilk inceleme tutanağında belirtilen
hususların gereği yapılır.

e) Temyiz dilekçeleri karşı tarafa tebliğ edilir. Cevap verildikten veya cevap verilme
süresi geçtikten sonra dosya üst yazı ekinde dizi listesine bağlı olarak zimmet ile ilgili kurula
teslim edilir. 

f) Cevap dilekçesinde temyiz isteminde bulunulması halinde dosyanın temyiz ilk ince-
lemesi yapılmak üzere havalesi sağlanır.     

g) Yürütmenin durdurulması isteği bulunan temyiz dilekçeleri, karşı tarafa tebliğ edil-
meden dosya ile birlikte, yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmek üzere üst
yazı ekinde dizi listesine bağlı olarak zimmet ile ilgili kurula teslim edilir. 

ğ) Kuruldan temyiz incelemesi sonucunda verilen ve dosya ile birlikte gönderilen karar,
dosyanın geldiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde taraflara tebliğe çıkarılır. Temyiz in-
celemesi sonucunda verilen kararın yeniden esas numarası verilmesini gerektirmesi halinde
dosyaya yeni esas numarası verilir.

(3) Dairenin ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalarda yürütmenin durdurulması
istemi hakkında verilen karara yapılan itiraza ilişkin olarak yazı işleri müdürlüğünce aşağıdaki
işlemler yürütülür:

a) Karara itiraz edilmesi üzerine harç ve posta ücreti verilmediği ya da eksik verildiğinin
tespit edilmesi halinde harç ve posta ücretinin verilmesi veya tamamlanması için hazırlanan
ve kıdemli tetkik hâkimi tarafından onaylanan yazı ilgilisine tebliğ edilir. 

b) Harç ve posta ücreti tamamlanmasa dahi dosya üst yazı ekinde zimmetle kurula tes-
lim edilir.

İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları yazı işleri müdürlüklerinde yapılacak
işlemler

MADDE 24- (1) Dairenin ilk derece mahkemesi olarak verdiği kararın temyiz istemi
üzerine kurul yazı işleri müdürlüğünce aşağıdaki işlemler yürütülür:

a) İlgili daireden üst yazı ekinde zimmetle teslim alınan dosyalara alt dosyaları ile iliş-
kilendirme yapılmak suretiyle esas numarası verilir. Varsa ilgili dosyaları tespit edilerek UYAP
ortamında gerekli ilişkilendirme işlemi yapılır ve esas numaraları dosya kapağı üzerine yazı-
lır.

b) Bu esas kaydı sırasında davanın konusuna göre uygun dava kodları seçilir.
c) İlk incelemesi yapılacak dosyaların kurula geliş tarihinden, yürütmenin durdurulması

istemli dosyaların ise ilk incelemeleri tamamlandığı tarihten itibaren iki gün içerisinde havale
edilmesi sağlanır.        

ç) Tetkik hâkimi tarafından yapılan ilk inceleme üzerine herhangi bir nedenle harcı
veya posta ücreti verilmeden ya da eksik harç veya posta ücreti ile temyiz isteminde bulunul-
duğunun tespit edilmesi halinde harç ve posta ücretinin verilmesi veya tamamlanması için ha-
zırlanan ve kıdemli tetkik hâkimi tarafından onaylanan yazı ilgilisine tebliğ edilir.  

d) Harç ve posta ücreti tamamlanmayan veya noksanın tamamlandığına ilişkin sayman
mutemedi alındısı ve posta tahsilat makbuzu takılan dosyanın ilk incelemesi yapılmak üzere
havale edilmesi sağlanır.

e) Yazı işleri müdürlüğüne gönderilen dosyalarda ilk inceleme tutanağında belirtilen
hususların gereği yerine getirilir.

f) Yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararla birlikte temyiz dilekçesi
ve eki karşı tarafa tebliğ edilir.

g) Yürütmenin durdurulması isteminin karşı tarafın cevabı ve/veya ara kararı cevabının
gelmesinden sonra incelenmesine karar verilen temyiz dosyasında cevabın gelmesi veya cevap
verme süresinin geçmesi durumunda dosyanın yeniden havale edilmesi sağlanır.
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ğ) Cevap dilekçesinde temyiz isteminde bulunulması halinde dosyanın temyiz ilk in-
celemesi yapılmak üzere havalesi sağlanır.

h) Karara bağlanan dosyalar için oluşturulan karar taslakları yazı işleri müdürlüğü per-
soneli tarafından bekletilmeksizin yazılır. Karar nüshaları taraf sayısından iki fazla çoğaltılır.
İmza ve onay işlemleri tamamlanan kararların tüm sayfaları yazı işleri müdürlüğünce mühür-
lenir. Fiziki olarak tebligata çıkarılacak olan nüshalarına “Aslı gibidir” kaşesi basılır ve bu nüs-
halar dosyasına konulur. Kararın elle atılan imzalı asıllarından biri dosyaya, diğeri karar kar-
tonuna takılır.

ı) Elektronik tebligat yapılacak taraf için karar çoğaltılmaz.
i) Tebligat yapılmak üzere iade edilecek dosyalar üst yazı ekinde zimmetle dairesine

teslim edilir.
(2) Israr kararının temyiz istemi üzerine kurul yazı işleri müdürlüğünce 23 üncü mad-

denin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.
(3) Dairenin ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalarda yürütmenin durdurulması

istemi hakkında verilen karara yapılan itiraza ilişkin yazı işleri müdürlüğünce aşağıdaki işlemler
yürütülür:

a) Yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararlara yapılan itiraz üzerine il-
gili daireden üst yazı ekinde zimmetle teslim alınan dosyalara itiraz numarası verilir.

b) Tetkik hâkimi tarafından yapılan ilk inceleme üzerine itiraz dosyasının harç ve posta
ücreti alınmadan ya da tamamlatılmadan gönderildiğinin tespit edilmesi halinde harç ve posta
ücretinin verilmesi veya tamamlatılması için hazırlanan ve kıdemli tetkik hâkimi tarafından
onaylanan yazı ilgilisine tebliğ edilir. 

c) Harç ve posta ücreti tamamlanmayan veya noksanın tamamlandığına ilişkin sayman
mutemedi alındısı ve posta tahsilat makbuzu takılan dosyanın ilk incelemesi yapılmak üzere
havale edilmesi sağlanır.

ç) Karara bağlanan dosyalar için oluşturulan karar taslakları yazı işleri müdürlüğü per-
soneli tarafından bekletilmeksizin yazılır. Karar nüshaları taraf sayısından bir fazla çoğaltılır.
İmza ve onay işlemleri tamamlanan kararların tüm sayfaları yazı işleri müdürlüğünce mühür-
lenir. Fiziki olarak tebligata çıkarılacak olan nüshalarına “Aslı gibidir” kaşesi basılır ve bu nüs-
halar dosyasına konulur. Kararın elle atılan imzalı asıllarından biri dosyaya, diğeri karar kar-
tonuna takılır.

d) Elektronik tebligat yapılacak taraf için karar çoğaltılmaz.
e) Tebligat yapılmak üzere iade edilecek dosyalar üst yazı ekinde zimmetle dairesine

teslim edilir.
(4) Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki aykırılık veya uyuşmazlığın giderilmesi

istemi üzerine yazı işleri müdürlüğünce aşağıdaki işlemler yürütülür:
a) Genel Yazı İşleri Müdürlüğünden zimmetle teslim alınan dosyaya esas numarası ve-

rilir.
b) İlk incelemesi yapılmak üzere tetkik hâkimine havalesi sağlanır.    
c) Karara bağlanan dosyalar için oluşturulan karar taslakları yazı işleri müdürlüğü per-

soneli tarafından bekletilmeksizin yazılır. Karar nüshaları Bölge İdare Mahkemesi ve başvurucu
sayısından bir fazla çoğaltılır. İmza ve onay işlemleri tamamlanan kararların tüm sayfaları yazı
işleri müdürlüğünce mühürlenir. Fiziki olarak tebligata çıkarılacak olan nüshalarına “Aslı gi-
bidir” kaşesi basılır ve bu nüshalar dosyasına konulur. Kararın elle atılan imzalı asıllarından
biri dosyaya, diğeri karar kartonuna takılır.

ç) Elektronik tebligat yapılacak taraf için karar çoğaltılmaz.
d) Mahkemeye iade edilecek dosyalar liste ekinde PTT’ye zimmetle teslim edilir.
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Duruşmalı dosyalarda yapılacak işlemler
MADDE 25- (1) Duruşma istemli veya dairesince duruşma yapılmasına karar verilen

dosyalardan ilk derece açılan davalara ilişkin olanlar savcı düşüncesi alınmak üzere zimmet
listesi ile birlikte Başsavcılığa gönderilir.

(2) Bu dosyalarda savcı düşüncesi taraflara tebliğ edilir.
(3) Savcı düşüncesine cevapların gelmesi veya on günlük cevap verme süresinin biti-

minden sonra duruşma tarihi ve saati ile yerini gösteren davetiye UYAP ortamında gerekli kayıt
yapılarak duruşma tarihinden en az otuz gün önce taraflara gönderilir. 

(4) Dairesini, dosya esas numarasını, taraflar ve vekillerinin ad ve soyadlarını, davanın
konusunu, duruşma tarihini ve saatini gösteren duruşma listesi duruşma salonu dışında kolayca
görülebilecek bir yere ilk duruşma saatinden önce asılır. 

(5) Duruşma listesinin bir örneği, duruşma tarihinden en az üç iş günü öncesinde Baş-
savcılığa gönderilir.

(6) Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma icrası halinde ilgili mevzuatta öngö-
rülen işler yapılır.

Diğer dilekçe, evrak ve eklerle ilgili işlemler
MADDE 26- (1) Dilekçe, evrak ve eklerinin UYAP üzerinden gelmesi halinde çıktısı

alınarak dilekçe veya evraka ekrana düştüğü tarihi gösteren kaşe basılır, dilekçe, evrak ve ekleri
dosyasına takılır.

(2) Harç ve posta ücreti alınması gereken dilekçelerde harç ve posta ücreti tahsil işlem-
leri yürütülür. 

(3) Dilekçe, evrak ve eklerinin fiziki olarak gelmesi halinde görevli personel tarafından
gereği yapılmak üzere Genel Yazı İşleri Müdürlüğüne zimmetle teslim edilir. 

Keşif ve bilirkişi incelemesi yapılacak dosyalarda yürütülecek işlemler
MADDE 27- (1) Keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilen dosya, keşif

ve bilirkişi defterine kaydedilir.
(2) Keşif harcı ile belirlenen avansın yatırılması için hazırlanan ve naip üye tarafından

onaylanan yazı ilgilisine tebliğ edilir. Harcı ve avansı süresi içerisinde yatırılmayan veya yatı-
rıldığına ilişkin sayman mutemedi alındısı ile tahsilat makbuzu takılan dosya görevli tetkik hâ-
kimine teslim edilir.

(3) Naip üye tarafından belirlenen bilirkişilerin görevlendirilmesi ile keşif tarihi ve saati
UYAP’a kaydedilir. 

(4) Keşif ve bilirkişi incelemesine ilişkin her türlü yazışma ve tebligat işlemleri naip
üye veya görevli tetkik hâkimi tarafından verilen talimat doğrultusunda yapılır.

(5) Keşif tutanağı ile dosya teslim tutanağı ve keşif esnasında sunulan belgeler taranarak
UYAP’a aktarılır.

(6) Bilirkişide bulunan dosyaların kaydı tutularak takibi yapılır.
(7) Keşif ve bilirkişi incelemesine ilişkin ödemeler naip üye tarafından onaylanan sarf

kararı üzerine reddiyat makbuzu düzenlenerek Danıştay veznesi vasıtasıyla yapılır.
Dosya inceleme ve örnek alma
MADDE 28- (1) Taraflar, müdahiller, avukatları ve stajyerleri ile dosyada vekâleti ol-

mayan avukatlar ve stajyerleri; dosya inceleme taleplerine ilişkin dilekçeleri üzerine dosyanın
ilgili olduğu daire, kurul veya Başsavcılık Yazı İşleri Müdürlüğünce görevlendirilecek bir per-
sonelinin gözetimi altında dosyayı Genel Yazı İşleri Müdürlüğünde incelerler. Dairesi veya ku-
rulu, esas numarası, inceleyenin adı soyadı, inceleyen avukat ise baro sicil numarası, avukat
stajyeri ise staj sicil numarası, T.C. Kimlik numarası ve imzası ile nezaret eden personelin adı
soyadı, sicil numarası, imzasını ve incelemenin yapıldığı tarih ve saati içeren “Dosya İnceleme
Tutanağı” düzenlenir, taranarak UYAP’a aktarılır ve dosyasına takılır.
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(2) Davacı, davalı, müdahil ve dosyada vekâletnamesi bulunan avukatların belge örneği
alma talepleri ile ilgili dilekçeleri üzerine kimliklerini de ibraz etmek suretiyle dosyasındaki
veya UYAP ortamındaki tutanak ve belgelerin onaysız örneklerini harçsız, belgenin asıl olması
halinde onaylı örneklerini ise suret harcını ödedikten sonra alabilirler. Avukatların sorumluluğu
altındaki stajyerleri ile sekreterlerinin belge örneği alabilmesi için avukatın yazılı olurunu ibraz
etmesi zorunludur. Dairesi veya kurulu, esas numarası, belge örneğini alanın adı soyadı, avukat
ise baro sicil numarası, avukat stajyeri ise staj sicil numarası, T.C. Kimlik numarası ve imzası
ile belge örneğini veren personelin adı soyadı, sicil numarası, imzası ve işlemin yapıldığı tarih
ile hangi belge örneğinin verildiğini içeren “Belge Örneği Alma Tutanağı” düzenlenir, taranarak
UYAP’a aktarılır ve dosyasına takılır. UYAP’tan fiziki çıkarılan örneğin onaylanması istendi-
ğinde belgenin çıktısı üzerine “Elektronik imzalı aslı ile aynıdır” kaşesi basıldıktan ve mühür-
lendikten sonra kıdemli tetkik hâkimi veya görevlendirmesi halinde yazı işleri müdürü tara-
fından imzalanır.

(3) Gizli nitelikteki belge ve tutanakların incelenmesi daire veya kurul başkanının veya
Başsavcının yazılı iznine bağlıdır. Bu nitelikteki belge ve tutanaklar yazı işleri müdürünün gö-
zetiminde incelenebilir.

(4) Taraf vekilleri UYAP Avukat Portalı vasıtasıyla dava dosyalarını inceleyebilir ve
örnek alabilirler.

(5) Taraflar elektronik imza sahibi olmak koşuluyla UYAP Vatandaş Portalı veya UYAP
Kurum Portalı vasıtasıyla tarafı oldukları dava ve işlere ait evrakı inceleyebilir, örnek alabilirler.
Elektronik imza sahibi olmayan taraflar sadece dava ve işlerin kapak bilgilerine ulaşabilirler. 

Dosyaların düzenlenmesi
MADDE 29- (1) Dosya kapak bilgileri eksiksiz ve okunaklı şekilde ilgili yerlerine ya-

zılır. 
(2) Dosyaya gönderilen dilekçe ve belgeler UYAP’a kaydedildikten sonra tarih sırasına

göre en eski tarihli evrak en alta gelecek şekilde sıralanarak takılır.
(3) Her türlü dilekçe ve belgenin kaşe basılmış ve havale edilmiş nüshası, ekleri ile bir-

likte dava dosyasına takılır.
(4) Sayman mutemedi alındıları ve tahsilat makbuzları dosyaya takılır.
(5) Vekâletname, ekinde bulunduğu dilekçenin arkasına takılır.
(6) Tebligata çıkarılacak olan evrak, dosya ön kapağının iç tarafına eklenir.
(7) Süresinden sonra gönderilmesi nedeniyle tebligata çıkarılmayan dilekçelerin üzerine

“Süresinde değildir” ibaresi yazılarak dosyaya takılır.
(8) Tutanak, karar taslağı ve karar bu sırayla dosyaya takılır.
(9) Yürütmenin durdurulması veya duruşma istemi varsa dosya kapağına kaşesi bası-

lır.
(10) Dosyanın diğer bir dosya ile ilgili olması halinde ilgili dosyanın numarası dosya

kapağına yazılır.         
(11) Dilekçe ret kararı üzerine yenilenen davalarda açılan yeni dosyaların içine dilekçe

ret kararı verilen dosya takılır.
(12) Dilekçe ret kararı sebebiyle birden fazla sayıda yenilenen davalarda dilekçe ret

kararı verilen dosya yenilenen dava dosyalarından birinin içine takılır, diğer dosyalara ilgi
kaydı düşülür.

(13) Dosyaya sığmayacak hacim veya boyuttaki evrak başka bir klasöre konulur, aynı
esas numarası yazılarak ilgili dosyanın eki olduğu belirtilir ve dava dosyasına eke ilişkin bilgi
yazılır.

(14) Davaya ilişkin olarak sunulan CD’nin üzerine dosya esas numarası yazılarak zarf
içerisinde dosyasına takılır.
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(15) Bozma kararı üzerine yeniden yapılan yargılamada yeni dosya gömleği düzenlenir,
bozma kararından sonraki yargılama aşamaları yeni dosya gömleği içerisinde sürdürülür. 

(16) Dosyanın bir başka yere gönderilmesi veya bilirkişiye teslim edilmesi gerektiğinde
dizi listesi düzenlenerek dosyaya takılır ve bir nüshası muhafaza edilir. 

(17) İade edilen evrak veya işlem dosyalarının iade edildiğine ilişkin yazı dosyaya ta-
kılır.

Esas numarası verilecek diğer işler
MADDE 30- (1) Yetkili yargı yerinin belirlenmesi, bağlantı, mercii tayini, hâkimin

reddi ve dairelerin görevsizlik kararları üzerine gönderilen dosyalara esas numarası verilir.
(2) Yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunulması üzerine davaya yeni esas numarası

verilir, dosyanın içine yargılamanın yenilenmesi talebine konu karara ilişkin dosya takılır.
(3) Anayasa Mahkemesinin yeniden yargılama yapılmasına ilişkin kararı üzerine davaya

yeni esas numarası verilir, dosyanın içine yeniden yargılama yapılmasına konu karara ilişkin
dosya takılır.

Gizli belge ile kıymetli evrak ve eşyanın kaydı, saklanması ve iadesine ilişkin
işlemler

MADDE 31- (1) Dosyaya sunulan gizli belge, kıymetli evrak ve eşyanın ekli olduğu
üst yazı Genel Yazı İşleri Müdürlüğünce UYAP ortamına aktarılır. Gizli belge, kıymetli evrak
ve eşya ilgili kurul veya daire yazı işleri personeline zimmetle teslim edilir.

(2) Daire veya kurulca gizli olarak saklanmasına karar verilen belge ile kıymetli evrak
ve eşya dosyasında bırakılmayarak üzerine dosya esas numarası yazılıp yazı işleri müdürünce
güvenli bir yerde muhafaza edilir. Gizli olarak saklanmasına karar verilen belge ile kıymetli
evrak ve eşyanın kaybından yazı işleri müdürü sorumludur.

(3) Gizli olarak saklanmasına karar verilen belgenin iadesine karar verilmesi halinde
yazı işleri müdürü tarafından tutanak düzenlenmek suretiyle ilgilisine iade edilir.

(4) Kıymetli evrak veya eşya, dava sonuçlanmamış veya verilen hüküm kesinleşmemiş
ise daire veya kurul başkanının yazılı izni olmadan ilgilisine geri verilemez. Başkanın izni ile
geri verilmesi halinde evrakın suret veya fotokopisi dosyasına konulur. Hüküm kesinleşmiş
ise eşya ile suret veya fotokopisi dosyasına konulan kıymetli evrak yazı işleri müdürünce tu-
tanak düzenlenmek suretiyle ilgilisine iade edilir.          

BEŞİNCİ BÖLÜM
Başsavcılık ve Birinci Daire Yazı İşleri Müdürlüklerince Yürütülen İşlemler

Başsavcılık Yazı İşleri Müdürlüğünce yürütülen işlemler
MADDE 32- (1) Dairelerden düşünce alınmak üzere gelen dosyalar yönünden aşağı-

daki işlemler yürütülür: 
a) Dairelerden gelen dosyaların UYAP’ta kayıtlı bilgiler ile uyumluluğu kontrol edil-

dikten sonra ilgili daire düşünce defterine kaydedilerek düşünce numarası alınır ve havale edil-
mesi sağlanır.

b) Savcı tarafından istenilen belge ve işlem dosyalarına ilişkin müzekkere yazılır, gelen
cevaplar UYAP’a aktarılarak dosyasına konulur.

c) Savcı tarafından düşünce verilmesi sonrasında dosya zimmetle dairesine iade edilir.        
ç) Duruşmalı dosyalarda yukarıda belirtilen işlemler öncelikle yapılır.
(2) Olumlu ve olumsuz görev uyuşmazlığı ile hüküm uyuşmazlığı dosyalarına ilişkin

aşağıdaki işlemler yürütülür:
a) Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı veya adli yargı mercilerince olumlu ya da olum-

suz görev uyuşmazlığı ile hüküm uyuşmazlığına ilişkin olarak gönderilen dosyalar, Genel Yazı
İşleri Müdürlüğünden zimmetle teslim alınır. 
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b) Teslim alınan fiziki dosyaların UYAP’ta kayıtlı bilgileri ile uyumluluğu kontrol edil-
dikten sonra dosyalara uyuşmazlık esas numarası verilir.        

c) Olumlu görev uyuşmazlığı çıkarılmasına karar verilen dosyalarda, kararın bir örneği
dosya ile birlikte Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına, bir örneği de istemde bulunan mah-
kemeye gönderilir; olumlu görev uyuşmazlığı çıkarılmamasına karar verilen dosyalarda karar-
lar, dosya ile birlikte istemde bulunan mahkemeye üst yazı ekinde iade edilir. 

ç) Olumsuz görev uyuşmazlığı istemi hakkında görüş verilen dosyalarda, verilen görüş
dosya ile birlikte Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına üst yazı ekinde iade edilir.

d) Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığınca adli ve idari yargı yerlerince verilen kararlar
arasında hüküm uyuşmazlığının giderilmesi istemine ilişkin olarak gönderilen dosyalarda, ve-
rilen görüş dosya ile birlikte Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına üst yazı ekinde iade edilir.

e) Olumlu ve olumsuz görev uyuşmazlığı ile hüküm uyuşmazlığı dosyalarına ilişkin
kararlar kartona takılır.

(3) Kanun yararına temyiz talebiyle yapılan başvurularda aşağıdaki işlemler yürütülür:
a) Kanun yararına temyiz talebini içerir dilekçeler ve eki evrak ile varsa dosya Genel

Yazı İşleri Müdürlüğünden zimmetle teslim alınır. UYAP ortamında alt dosya ile ilişkilendiri-
lerek kanun yararına temyiz esas numarası verilir. Savcıya havalesi sağlanır.

b) Savcı tarafından gerekli görülmesi halinde fiziki dosya istenilmesine ilişkin müzek-
kere yazılır. Gelen dosya, kanun yararına temyiz dosyasının içine konulur. 

c) Başsavcı tarafından kanun yararına temyiz olunan dosya, ilgili dava dairesine zim-
metle teslim edilir. 

ç) Kanun yararına temyiz isteminin uygun görülmemesine karar verilmesi halinde ve-
rilen karar ile birlikte dosya mahkemesine iade edilir.  Karar, istemde bulunanlara bildirilir. 

d) Kanun yararına temyiz istemine ilişkin verilen kararlar kartona takılır.
(4) İçtihatların birleştirilmesi veya birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi istemli dos-

yalara ilişkin aşağıdaki işlemler yürütülür:
a) Dosyalara içtihatları birleştirme düşünce numarası verilir. 
b) Başsavcı tarafından düşünce verilmesi sonrasında dosya İçtihatları Birleştirme Ku-

ruluna zimmetle iade edilir.
c) İçtihatı birleştirme istemli dosyalara ilişkin verilen düşünceler kartona takılır. 
Birinci Daire Yazı İşleri Müdürlüğünce yürütülen işlemler
MADDE 33- (1) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin mev-

zuat uyarınca görülecek işlerle ilgili dosyalar yönünden aşağıdaki işlemler yürütülür:
a) Kurumlar veya mahkemeler tarafından gönderilen dosyalar ile doğrudan Danıştaya

hitaplı fiziki olarak gelen itiraz dilekçeleri zimmetle Genel Yazı İşleri Müdürlüğünden teslim
alınır.

b) Fiziki veya UYAP ortamında doğrudan Danıştaya hitaplı gönderilen itiraz dilekçe-
lerine muhabere numarası verildikten sonra dilekçe ve eki taranarak UYAP’a kaydedilir. Daire
başkanı veya yetki verilmesi halinde kıdemli tetkik hâkiminin istemi üzerine kurumlardaki iş-
lem dosyası ve ilgili evrakın istenilmesine ilişkin yazı, itiraz dilekçesinin bir örneği eklenerek
en kısa sürede ilgili kuruma gönderilir.

c) Kurumlar tarafından gönderilen dosyaların UYAP’ta evveliyatı olup olmadığı kontrol
edildikten sonra varsa muhabere kaydı veya alt dosyasıyla ilişkilendirme yapılmak suretiyle
esas numarası verilir, dosya içerisindeki evrak taranarak UYAP’a kaydedilir. Gerekli güncel-
lemeler yapılarak dosya kapağı eksiksiz ve okunaklı şekilde yazılır. Tetkik hâkimine havalesi
sağlanır.

ç) UYAP’a kayıt sırasında işin konusuna göre uygun kod seçilir.
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d) Karara bağlanan dosyalar için oluşturulan karar taslakları yazı işleri müdürlüğü per-
soneli tarafından bekletilmeksizin yazılır. Karar nüshaları ilgili sayısından bir fazla çoğaltılır.
İmza ve onay işlemleri tamamlanan kararların tüm sayfaları yazı işleri müdürlüğünce mühür-
lenir. Fiziki olarak tebligata çıkarılacak olan nüshalarına “Aslı gibidir” kaşesi basılır. Kararın
elle atılan imzalı asıllarından biri dosyaya, diğeri karar kartonuna takılır.

e) Elektronik tebligat yapılacak ilgili için karar çoğaltılmaz.
f) Kararların tebligata hazırlık işlemleri UYAP üzerinden yapılır.
g) Kararların tebligata çıkarılmasını takiben dosyalar daire kararında belirtilen ilgili

kuruma gönderilmek üzere liste ekinde PTT’ye zimmetle teslim edilir.
(2) 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 42 nci maddesinde belirtilen

diğer görevler ile başka kanunlarda verilen görevlere ilişkin dosyalar yönünden aşağıdaki iş-
lemler yürütülür:

a) İdari konularla ilgili dilekçelere veya dosyalara esas numarası verilir, gelen evrak
taranarak UYAP’a kaydedilir. Gerekli güncellemeler yapılarak dosya kapağı eksiksiz ve oku-
naklı şekilde yazılır. Tetkik hâkimine havalesi sağlanır.

b) Karara bağlanan dosyalar için oluşturulan karar taslakları yazı işleri müdürlüğü per-
soneli tarafından bekletilmeksizin yazılır.

c) Yazım, imza ve onay işlemleri tamamlanan kararların elle atılan imzalı asıllarından
biri dosyaya, diğeri karar kartonuna takılır. Dosyalar üst yazı ekinde zimmet ile İdari İşler Ku-
ruluna teslim edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Genel Kurul, İçtihatları Birleştirme Kurulu, Başkanlar Kurulu ve İdari İşler Kurulu 

Yazı İşleri Müdürlüğünce Yürütülen İşlemler

Danıştay Genel Kuruluna yönelik yürütülen işlemler 
MADDE 34- (1) 2575 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde yer alan seçim görevleri yö-

nünden aşağıdaki işlemler yürütülür:
a) Seçim takvimi hazırlanır, takip edilir ve güncellenir.
b) Kurul üyelerine ilişkin kıdem ve emeklilik listeleri hazırlanır, takip edilir, güncellenir

ve ilgili yerlere bildirilir.
c) Seçimlere ilişkin Danıştay Başkanı tarafından belirlenen gündem üyelere dağıtılır

veya elektronik ortamda duyurulur.
ç) Gündeme alınan seçim Genel Kurul esas defterine kaydedilir. 
d) Tetkik hâkimlerinin gözetim ve denetiminde seçim dokümanı hazırlanır.
e) Seçime ilişkin alınan kararlar Genel Kurul karar defterine kaydedilir.
f) Seçimlere ilişkin oluşturulan karar taslakları yazı işleri müdürlüğü personelince bek-

letilmeksizin yazılır.
g) Yazım, imza ve onay işlemleri tamamlanan kararlar, Sayım Kurulu tutanakları ek-

lenmek suretiyle karar kartonuna takılır.
ğ) Seçim sürecine ilişkin oy pusulaları ve sayım döküm cetvelleri tasniflenerek arşive

kaldırılır.
h) Seçimlere ilişkin bilgiler ayrıca fiziki olarak tutulan deftere kaydedilir.
ı) Seçim sonuçları ilgili yerlere gönderilir.
(2) 2575 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde yer alan içtüzük ve yönetmelik düzenleme

görevleri yönünden aşağıdaki işlemler yürütülür:
a) Gündem ekinde dağıtılmak üzere tetkik hâkimlerinin gözetim ve denetiminde Ku-

rulda görüşülecek düzenlemelere ilişkin doküman hazırlanır.
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b) Danıştay Başkanı tarafından belirlenen gündem, ekleriyle birlikte üyelere fiziki veya
elektronik ortamda duyurulur.

c) Gündeme alınan konu Genel Kurul esas defterine kaydedilir.
ç) Alınan karar Genel Kurul karar defterine kaydedilir.
d) Düzenlemelere ilişkin oluşturulan tutanak taslağı yazı işleri müdürlüğü personelince

bekletilmeksizin yazılır.
e) Yazım, imza ve onay işlemleri tamamlanan tutanaklar karar kartonuna takılır.
f) Düzenlemelere ilişkin hazırlanan tüm belgeler tasniflenerek arşive kaldırılır.
g) Düzenlemelere ilişkin bilgiler ayrıca fiziki olarak tutulan deftere kaydedilir.
ğ) Kurulda kabul edilen düzenlemeler, Resmî Gazete’de yayımlanmasını sağlamak üze-

re Genel Sekreterliğe gönderilir.
(3) 2575 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi uyarınca yapılan soruşturmalar yönünden aşa-

ğıdaki işlemler yürütülür:
a) Kurula intikal eden işler Genel Kurul esas defterine kaydedilir.
b) Danıştay Başkanı tarafından belirlenen gündem, üyelere kapalı zarfta imza karşılığı

dağıtılır.
c) Alınan karar Genel Kurul karar defterine kaydedilir.
ç) Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen dosyalara ilişkin kararların bir nüshası ile

gönderilmeyen dosyalar muhafazalı şekilde arşive kaldırılır.
İçtihatları Birleştirme Kuruluna yönelik yürütülen işlemler 
MADDE 35- (1) 2575 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi yönünden aşağıdaki işlemler

yürütülür:
a) Danıştay Başkanı, konu ile ilgili dava daireleri, idari ve vergi dava daireleri kurulları

veya Başsavcı tarafından içtihatların birleştirilmesi veya birleştirilmiş içtihatların değiştiril-
mesinin istenmesi halinde ilgili dosya İçtihatları Birleştirme Kurulu esas defterine kaydedilir.

b) Dosya düşünce almak üzere Başsavcılığa zimmetle teslim edilir.
c) Başsavcılıktan düşünce alınan dosyanın rapor hazırlanmak üzere görevlendirilen

meslek mensubuna teslimi için teslim tesellüm tutanağı hazırlanır. 
ç) Danıştay Başkanı tarafından belirlenen gündemin ekinde dağıtılması uygun görülen

belgeler tasniflenir, çoğaltılır ve gündem ile ekleri Kurul üyelerine dağıtılır.
d) Kurulda sonuçlanarak karar numarası alan, yazım, imza ve onay işlemleri tamamla-

nan karar, dosyasına konulur. Kararın bir örneği karar kartonuna takılır, bir örneği de içtihadı
birleştirme talebinde bulunan mercie gönderilir.

e) İçtihadın birleştirilmesi yönünde verilen kararlar Resmî Gazete’de yayımlanmasını
sağlamak üzere Genel Sekreterliğe gönderilir. 

(2) Kişilerin içtihatların birleştirilmesi istemiyle yaptıkları başvurular için aşağıdaki iş-
lemler yürütülür:

a) Genel Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından gönderilen dilekçe ve eki evrak zimmetle
teslim alınır. İçtihatları Birleştirme Kurulu değişik iş defterine kaydedilir.

b) Danıştay Başkanı tarafından Kurula havale edilen işlerde birinci fıkradaki usule göre
işlemler yürütülür.

c) Danıştay Başkanı tarafından Kurula havale edilmesine gerek görülmeyen işlerde, bu
hususa ilişkin hazırlanan ve Danıştay Başkanı tarafından imzalanan yazı ilgilisine tebliğ edi-
lir.

Başkanlar Kuruluna yönelik yürütülen işlemler 
MADDE 36- (1) 2575 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f)

bentleri yönünden aşağıdaki işlemler yürütülür:
a) Genel Yazı İşleri Müdürlüğü veya daire yazı işleri müdürlükleri tarafından zimmetle

gönderilen dosyalar teslim alınarak Başkanlar Kurulu esas defterine kaydedilir.
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b) Dosyalar tetkik hâkimine havale edilmek üzere ilgisine ve sırasına göre tasnif edilir.
c) Belirlenen gündem Kurul üyelerine dağıtılır.
ç) Alınan karar Başkanlar Kurulu karar defterine kaydedilir.
d) Karara bağlanan dosyalar için oluşturulan karar taslakları yazı işleri müdürlüğü per-

sonelince bekletilmeksizin yazılır.
e) Yazım, imza ve onay işlemleri tamamlanan kararların bir örneği dosyasına, bir örneği

de karar kartonuna takılır.
f) Karar süreci tamamlanan dosyalar elektronik ve fiziki ortamda dairesine veya mah-

kemesine gönderilir. Daireye gönderilecek dosyalar zimmet defterine işlenerek dairesine; mah-
kemeye gönderilecek dosyalar ise liste ekinde PTT’ye zimmetle teslim edilir.

(2) Kurulun diğer görevleri yönünden aşağıdaki işlemler yürütülür:
a) Gelen iş Başkanlar Kurulu değişik iş defterine kaydedilir. 
b) Belirlenen gündem Kurul üyelerine dağıtılır. 
c) Karara bağlanan işler Başkanlar Kurulu değişik iş karar defterine kaydedilir.
ç) Yazım ve imza işlemleri tamamlanan kararların bir örneği karar kartonuna takılır,

bir örneği de ilgililere gönderilir.
İdari İşler Kuruluna yönelik yürütülen işlemler 
MADDE 37- (1) 2575 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde yer alan işler yönünden aşa-

ğıdaki işlemler yürütülür:
a) İdari daireden zimmetle gelen dosya teslim alınarak Danıştay Başkanına sunulmak

üzere tetkik hâkimine verilir.
b) Danıştay Başkanı tarafından Kurula havale edilmesine gerek görülmeyen işlerde teb-

ligatı yapılmak üzere dosya idari daireye zimmetle iade edilir.
c) Danıştay Başkanı tarafından Kurula havale edilen işler ile Kurulda görüşülmesi mev-

zuat gereği zorunlu olan diğer işler İdari İşler Kurulu esas defterine kaydedilir.
ç) Danıştay Başkanı tarafından belirlenen gündemin ekinde dağıtılması uygun görülen

belgeler tasniflenir, çoğaltılır ve gündem ile ekleri Kurul üyelerine dağıtılır.
d) Alınan karar İdari İşler Kurulu karar defterine kaydedilir.
e) Karara bağlanan dosyalar için oluşturulan karar taslakları yazı işleri müdürlüğü per-

sonelince bekletilmeksizin yazılır.
f) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53/C maddesi uyarınca

idari daire tarafından verilen kararlar hariç yazım, imza ve onay işlemleri tamamlanan Kurul
kararları idari daire kararı ile birlikte taraflara tebliğ edilir. İlgili idareye kararla birlikte dosya
da gönderilir. Kurul kararının bir örneği de idari daire kararı eklenmek suretiyle karar kartonuna
takılır.

g) İdari dairenin görev ve usule ilişkin nedenlerle işin esası hakkında karar vermediği
durumlarda, Kurulca bu kararın yerinde görülmemesi halinde söz konusu karar ve dosya idari
daireye geri gönderilir.

(2) 2575 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi uyarınca yapılan soruşturmalar yönünden aşa-
ğıdaki işlemler yürütülür:

a) Kurula intikal eden işler İdari İşler Kurulu esas defterine kaydedilir.
b) Alınan karar İdari İşler Kurulu karar defterine kaydedilir.
c) Yazım, imza ve onay işlemleri tamamlanarak Genel Kurula intikal edecek dosyaların

tevdii sağlanır.
ç) Genel Kurula intikal etmeksizin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen dosyalara

ilişkin kararların bir nüshası muhafazalı şekilde arşive kaldırılır.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Yazı İşleri Müdürlüklerince Tutulan Defter, Dosya ve Kartonlar

Defterlere ilişkin genel ilkeler
MADDE 38- (1) Yazı işleri müdürlüğünce tutulması gerekli defterlerin UYAP’ta tu-

tulması zorunludur. 
(2) UYAP kayıtlarıyla uyumlu olmak koşuluyla bazı defterlerin fiziki ortamda tutul-

masına devam edilebilir.
(3) Kayıtların düzgün ve sağlıklı şekilde tutulmasından ilgili personel ile birlikte yazı

işleri müdürü sorumludur.
(4) Kayıtlarla ilgili güncelleme işlemleri derhal yapılır.
(5) Danıştay Başkanlığınca defterlerin içeriğine yeni bilgiler ilave edilebilir. 
Dava Daireleri Yazı İşleri Müdürlüklerinde tutulacak defterler
MADDE 39- (1) Esas Defteri; 
a) Dava dairelerinde ilk derece davaların ve temyiz istemiyle gelen dosyaların aşama-

larının kaydedildiği defterdir.
b) Sıra numarası, esas numarası, dava açılış tarihi, kayıt tarihi, dosya türü, dava konusu,

geldiği yer ile esas ve karar numarası, karar tarihi, taraf bilgileri, tarafların varsa kanuni tem-
silcileri ve vekillerinin ad ve soyadları, yapılan işlemler, karar numarası, tarihi ve sonucu, dos-
yanın tetkik hâkimi, kanun yolu işlemleri ile bozma veya yenileme halinde dosyanın yeni esas
numarası bilgilerini içerir.

(2) Karar Defteri; 
a) Dava dairelerinin ilk derece davalarda ve temyiz istemleri hakkında verdiği kararların

işlendiği defterdir.
b) Sıra numarası, karar numarası, esas numarası, taraf bilgileri, tarafların varsa kanuni

temsilcileri ve vekillerinin ad ve soyadları, karar sonucu, karar tarihi, kararı veren başkan ve
üyeler ile dosyanın tetkik hâkimi ve savcısı, dosya türü, davanın konusu bilgilerini içerir.

(3) Temyiz Defteri; 
a) Dava dairelerince ilk derece davalarda verilen nihai kararlara karşı yapılan temyiz

başvurularının işlendiği defterdir.
b) Sıra numarası, temyiz numarası, temyiz tarihi, geliş tarihi, esas numarası, karar tarihi,

karar numarası, temyiz eden tarafın/tarafların ve varsa kanuni temsilcileri ile vekillerinin ad
ve soyadları ile karşı tarafın ve varsa kanuni temsilcileri ile vekillerinin ad ve soyadları, kurul
esas numarası, kurul karar numarası ile kurul karar sonucu bilgilerini içerir.

(4) Duruşma Defteri; 
a) Dava dairelerinde duruşmaya ilişkin bilgilerin işlendiği defterdir.
b) Sıra numarası, dosya esas numarası, taraflar ile varsa kanuni temsilcileri ve vekille-

rinin ad ve soyadları, davanın konusu, dosyanın tetkik hâkimi ve savcısı, duruşma tarihi ve
saati, duruşmanın yapılıp yapılmadığı bilgilerini içerir.

(5) Keşif ve Bilirkişi Defteri; 
a) Dava dairelerinde keşif ve bilirkişi incelemesine ilişkin bilgi ve aşamaların işlendiği

defterdir.
b) Sıra numarası, dosya esas numarası, taraflar ile varsa kanuni temsilcileri ve vekille-

rinin ad ve soyadları, davanın konusu, naip üye ve dosyanın tetkik hâkimi, bilirkişinin ad ve
soyadı ile unvan ve uzmanlığı, keşif yeri, tarihi ve saati, dosyanın bilirkişiye teslim edildiği ve
alındığı tarih, yatırılan avans ve yapılan harcamalar ile açıklama bilgilerini içerir.
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Birinci Dairede tutulacak defterler
MADDE 40- (1) Esas Defteri;
a) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin mevzuat uyarınca

görülecek işler ile 2575 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen diğer görevler ile başka
kanunlarda verilen görevlere ilişkin işlerin aşamalarının kaydedildiği defterdir. 

b) Sıra numarası, esas numarası, kayıt tarihi, dosya türü, konusu, ilgililerin bilgileri,
varsa kanuni temsilcileri ve vekillerinin ad ve soyadları, karar numarası, tarihi ve sonucu ile
dosyanın tetkik hâkimi bilgileri ile yapılan işlemleri içerir.

(2) Karar Defteri; 
a) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin mevzuat uyarınca

görülecek işler ile 2575 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen diğer görevler ile başka
kanunlarda verilen görevlere ilişkin işlerde verilen kararların işlendiği defterdir. 

b) Sıra numarası, karar numarası, esas numarası, ilgililerin bilgileri, varsa kanuni tem-
silcileri ve vekillerinin ad ve soyadları, karar sonucu, karar tarihi, kararı veren başkan ve üyeler
ile dosyanın tetkik hâkimi, dosya türü, konu bilgilerini içerir.

İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurullarında tutulacak defterler
MADDE 41- (1) Esas Defteri; 
a) Dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdiği kararların temyizi ile mahke-

melerin ısrar kararının temyizi üzerine gelen dosyaların aşamalarının kaydedildiği defterdir.
b) Sıra numarası, esas numarası, dava açılış tarihi, kayıt tarihi, dosya türü, dava konusu,

geldiği yer ile esas ve karar numarası, karar tarihi, taraf bilgileri, tarafların varsa kanuni tem-
silcileri ve vekillerinin ad ve soyadları, yapılan işlemler, karar numarası, tarihi ve sonucu ile
dosyanın tetkik hâkimi bilgilerini içerir.

(2) Karar Defteri; 
a) Dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdiği kararların temyizi ile mahke-

melerin ısrar kararının temyizi üzerine gelen dosyalarda verilen kararların kaydedildiği def-
terdir.

b) Sıra numarası, karar numarası, esas numarası, taraf bilgileri, tarafların varsa kanuni
temsilcileri ve vekillerinin ad ve soyadları, karar sonucu, karar tarihi, kararı veren başkan ve
üyeler ile dosyanın tetkik hâkimi, dosya türü, davanın konusu bilgilerini içerir.

(3) Bölge İdare Mahkemeleri Karar Uyuşmazlığı Esas Defteri;
a) Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki aykırılık veya uyuşmazlığın giderilmesi

istemi üzerine gelen dosyaların aşamalarının kaydedildiği defterdir.
b) Sıra numarası, esas numarası, açılış tarihi, dava konusu, geldiği yer ile esas ve karar

numarası, karar tarihi, verilen kararın numarası, tarihi, sonucu ve dosyanın tetkik hâkimi bil-
gilerini içerir.

(4) Bölge İdare Mahkemeleri Karar Uyuşmazlığı Karar Defteri; 
a) Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki aykırılık veya uyuşmazlığın giderilmesi

istemi üzerine gelen dosyalarda verilen kararların kaydedildiği defterdir.
b) Sıra numarası, karar numarası, esas numarası, karar sonucu, karar tarihi, kararı veren

başkan ve üyeler ile dosyanın tetkik hâkimi, davanın konusu bilgilerini içerir. 
(5) Yürütmeyi Durdurma İtiraz Defteri; 
a) Dairenin ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalarda yürütmenin durdurulması

istemi hakkında verilen karara yapılan itiraza ilişkin olarak gelen dosyaların aşamalarının kay-
dedildiği defterdir.

b) Sıra numarası, yürütmeyi durdurma itiraz numarası, geliş tarihi, geldiği daire ve esas
numarası, karar tarihi, itiraz eden tarafın/tarafların ve varsa kanuni temsilcileri ile vekillerinin
ad ve soyadları ile karşı tarafın ve varsa kanuni temsilcileri ile vekillerinin ad ve soyadları,
karar tarihi, karar sonucu, davanın konusu, kararı veren başkan ve üyeler ile dosyanın tetkik
hâkimi bilgilerini içerir.
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(6) Hâkimin Reddi İtiraz Defteri; 
a) Hâkimin reddi talepleri üzerine gelen dosyaların aşamalarının kaydedildiği defter-

dir.
b) Sıra numarası, hâkimin reddi itiraz numarası, geliş tarihi, geldiği daire ve esas numarası,

itiraz eden tarafın/tarafların ve varsa kanuni temsilcileri ile vekillerinin ad ve soyadları, karar
tarihi, karar sonucu, davanın konusu, kararı veren başkan ve üyeler ile dosyanın tetkik hâkimi
bilgilerini içerir.

Genel Kurulda tutulacak defterler
MADDE 42- (1) Esas Defteri; 
a) Genel Kurulun görevinde olan işlerin aşamalarının kaydedildiği defterdir.
b) Sıra numarası, esas numarası, kayıt tarihi, konu, karar numarası, tarihi ve sonucu ile

yapılan işlem bilgilerini içerir.
(2) Karar Defteri; 
a) Genel Kurulda görüşülen işler hakkında verilen kararların kaydedildiği defterdir.
b) Sıra numarası, karar numarası, esas numarası, karar sonucu, karar tarihi, kararı veren

başkan ve üyeler ile konu bilgilerini içerir.
İçtihatları Birleştirme Kurulunda tutulacak defterler
MADDE 43- (1) Esas Defteri; 
a) İçtihatları Birleştirme Kuruluna sevk edilen istemlerin aşamalarının kaydedildiği

defterdir.
b) Sıra numarası, esas numarası, kayıt tarihi, değişik iş numarası, istem tarihi, istemde

bulunan, istemin konusu,  başsavcı/raportör meslek mensubu, karar numarası, karar tarihi, karar
sonucu ve yapılan işlem bilgilerini içerir.

(2) Karar Defteri;
a) İçtihatları Birleştirme Kurulunda görüşülen istemler hakkında verilen kararların kay-

dedildiği defterdir.
b) Sıra numarası, karar numarası, esas numarası, karar sonucu, karar tarihi, kararı veren

başkan ve üyeler ile konu bilgilerini içerir.
(3) Değişik İş Defteri;
a) Kişilerce 2575 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yapılan

başvurular hakkında yürütülen işlemlerin kaydedildiği defterdir.
b) Sıra numarası, değişik iş numarası, kayıt tarihi, ilgili daireler/kurullar/mahkemeler,

istem tarihi ve istemde bulunan, istemin konusu, yapılan işlemler ve esas numarasını içerir.
Başkanlar Kurulunda tutulacak defterler
MADDE 44- (1) Esas Defteri; 
a) 2575 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri uyarınca

gönderilen dosyaların aşamalarının kaydedildiği defterdir.
b) Sıra numarası, esas numarası, kayıt tarihi, dosya türü, dava konusu, geldiği yer ile

esas ve karar numarası, karar tarihi, taraf bilgileri, tarafların varsa kanuni temsilcileri ve vekil-
lerinin ad ve soyadları, karar numarası, tarihi ve sonucu ile dosyanın tetkik hâkimi ile yapılan
işlem bilgilerini içerir.

(2) Değişik İş Defteri;
a) Kurulun diğer görevleri yönünden yürütülen işlerin kaydedildiği defterdir.
b) Sıra numarası, değişik iş numarası, kayıt tarihi, konusu, karar numarası, karar tarihi

ve sonucu ile yapılan işlem bilgilerini içerir. 
(3) Karar Defteri;
a) 2575 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri uyarınca

gönderilen dosyalarda verilen kararların kaydedildiği defterdir.
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b) Sıra numarası, karar numarası, esas numarası, karar sonucu, karar tarihi, kararı veren
başkan ve üyeler ile dosyanın tetkik hâkimi, dosya türü, davanın konusu bilgilerini içerir.

(4) Değişik İş Karar Defteri; 
a) Kurulun diğer görevleri yönünden yürütülen işlerde verilen kararların kaydedildiği

defterdir.
b) Sıra numarası, karar numarası, esas numarası, karar sonucu, karar tarihi, kararı veren

başkan ve üyeler ile konu bilgilerini içerir.
İdari İşler Kurulunda tutulacak defterler 
MADDE 45- (1) Esas Defteri; 
a) İdari İşler Kurulunun görevinde olan işlerin aşamalarının kaydedildiği defterdir.
b) Sıra numarası, esas numarası, açılış tarihi, kayıt tarihi, dosya türü, konusu, geldiği

yer ile esas numarası, karar numarası, karar tarihi, ilgililerin bilgileri, varsa kanuni temsilcileri
ve vekillerinin ad ve soyadları, karar numarası, tarihi ve sonucu, dosyanın tetkik hâkimi ile ya-
pılan işlem bilgilerini içerir.

(2) Karar Defteri; 
a) İdari İşler Kurulunda görüşülen işler hakkında verilen kararların kaydedildiği def-

terdir.
b) Sıra numarası, karar numarası, esas numarası, karar sonucu, karar tarihi, kararı veren

başkan ve üyeler ile konu bilgilerini içerir.
Başsavcılıkta tutulacak defterler 
MADDE 46- (1) Uyuşmazlık Esas Defteri; 
a) Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı veya idari ve adli yargı mercilerinden gelen gö-

rev ve hüküm uyuşmazlığı dosyalarının aşamalarının kaydedildiği defterdir. 
b) Sıra numarası, esas numarası, açılış tarihi, dava konusu, geldiği yer ile esas numarası,

taraf bilgileri, tarafların varsa kanuni temsilcileri ve vekillerinin ad ve soyadları, havale tarihi,
düşünce sonucu ve savcısı bilgilerini içerir.

(2) Kanun Yararına Temyiz Esas Defteri;  
a) Kanun yararına temyiz talebiyle yapılan başvuruların aşamalarının kaydedildiği def-

terdir.
b) Sıra numarası, esas numarası, açılış tarihi, dava konusu, geldiği yer ile esas ve karar

numarası, karar tarihi, taraf bilgileri, tarafların varsa kanuni temsilcileri ve vekillerinin ad ve
soyadları, havale tarihi, düşünce sonucu ve savcısı bilgilerini içerir.

(3) Düşünce Defteri;
a) Dava dairelerinden düşünce vermek üzere gönderilen dosyaların aşamalarının kay-

dedildiği her bir dava dairesi için ayrı tutulan defterdir. 
b) Sıra numarası, düşünce numarası, kayıt tarihi, geldiği daire ve esas numarası, taraf

bilgileri, tarafların varsa kanuni temsilcileri ve vekillerinin ad ve soyadları, havale tarihi, iade
tarihi ve savcı bilgilerini içerir.

(4) İçtihatları Birleştirme Düşünce Defteri; 
a) İçtihatları Birleştirme Kurulundan düşünce verilmek üzere gönderilen dosyaların

aşamalarının kaydedildiği defterdir. 
b) Sıra numarası, düşünce numarası, kayıt tarihi, İçtihatları Birleştirme Kurulu esas

numarası, havale tarihi, düşünce sonucu ve iade tarihi bilgilerini içerir.
(5) Duruşma Defteri;  
a) Dava dairelerince duruşmaya konulan ilk derece dosyalara ilişkin bilgilerin işlendiği

defterdir.
b) Sıra numarası, düşünce numarası, dairesi ve esas numarası, taraflar ile varsa kanuni

temsilcileri ve vekillerinin ad ve soyadları, davanın konusu, duruşma savcısı, duruşma tarihi
ve saati, duruşmanın yapılıp yapılmadığı bilgilerini içerir.
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Tutulacak ortak defterler
MADDE 47- (1) Muhabere Defteri; 
a) Daireler, İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları, Genel Kurul, İçtihatları Birleştirme

Kurulu, Başkanlar Kurulu, İdari İşler Kurulu, Başsavcılık ve Genel Yazı İşleri Müdürlüğünce
bu Yönetmelikte gösterilen diğer defterlere kaydı gerekenler dışında kurum içi ve kurum dışı
gelen ve giden evraka ilişkin bilgilerin kaydedildiği defterdir.

b) Sıra numarası, evrakın türü, evrakın tarih ve numarası, gönderilen veya gönderen
yer, evrakın özeti ile açıklama bilgilerini içerir.

(2) Zimmet Defteri; 
a) Daireler, İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları, Genel Kurul, İçtihatları Birleştirme

Kurulu, Başkanlar Kurulu, İdari İşler Kurulu, Başsavcılık ve Genel Yazı İşleri Müdürlüğünce
fiziki olarak gönderilen dava dosyaları ile her türlü evrakın kaydedildiği defterdir.

b) Sıra numarası, muhteviyatın tarihi ve numarası, gönderildiği yer, alındığı tarih ile
evrakı teslim eden ve alanın adı, soyadı ve imzaları ile açıklama bilgilerini içerir. UYAP’ta tu-
tulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalandıktan sonra ayrı bir kartonda saklanır ve taranarak
UYAP’a aktarılır. 

(3) Havale Defteri; 
a) Daireler, İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları, Başkanlar Kurulu, İdari İşler Kurulu

ve Başsavcılık tarafından tutulan ve dosyanın havale edildiği tetkik hâkimini/savcısını gösterir
defterdir.

b) Sıra numarası, tetkik hâkimi/savcısı, esas numarası, havale tarihi, havale türü, karar
numarası, karar tarihi, yazılan kararın onaya sunulduğu tarih, yapılan işlem bilgilerini içerir. 

(4) Kıymetli Evrak ve Eşya Defteri; 
a) Daireler, İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları, İdari İşler Kurulu ve Başsavcılık

tarafından alınan kıymetli evrak ve eşyanın kaydedildiği defterdir.
b) Sıra numarası, dosya esas numarası, teslim alındığı tarih, kıymetli evrak ve eşya sa-

hibinin adı ve soyadı, kıymetli evrak ve eşyanın cinsi, adedi, numarası, muhafaza edildiği yer,
teslim edildiği tarih, teslim edilenin adı, soyadı ve açıklama bilgilerini içerir.

Dava Dairesi, İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları dosyaları 
MADDE 48- (1) Her dava için UYAP’ta ayrı bir dosya düzenlenir. Dava dosyaları ikin-

ci fıkrada yazılı olduğu şekilde UYAP’a kaydedilir. Ayrıca ihtiyaç duyulan alanlarda veri ve
bilgilerin derlenmesi, değerlendirilmesi ile gerekli adli istatistiklerin üretilmesi amacıyla da-
vanın tarafları, türü, konusu, varsa değeri gibi bilgiler UYAP ortamına eksiksiz olarak işlenir.

(2) Dava dilekçeleri ve savunma dilekçeleri, işlem dosyası, vekâletnameler, tebliğ alın-
dıları, itiraz ve temyiz dilekçeleri ile cevapları, dava dosyasına sunulan her türlü dilekçe ve
belge geliş tarihine göre taranarak UYAP’a kaydedilir.

(3) Mahkeme kararlarının temyiz istemleriyle ilgili dosyalar yönünden yukarıdaki fıkra
hükümleri uygulanır.

Birinci Daire, Başsavcılık, Genel Kurul, İçtihatları Birleştirme Kurulu, Başkanlar
Kurulu ve İdari İşler Kurulu dosyaları

MADDE 49- (1) Birinci Daire, Başsavcılık, Genel Kurul, İçtihatları Birleştirme Kurulu,
Başkanlar Kurulu ve İdari İşler Kurulundaki işler için UYAP’ta ayrı bir dosya düzenlenir ve
48 inci madde hükümleri uygulanır. 

Tutulacak kartonlar
MADDE 50- (1) UYAP’a kaydedilen evrakların bilgisayar çıktıları ile ıslak imzalı karar

ve belgelerin fiziki olarak saklanması için tutulması zorunlu olan kartonlar şunlardır: 
a) Karar Kartonu: Daireler, İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları, Genel Kurul, İçti-

hatları Birleştirme Kurulu, Başkanlar Kurulu, İdari İşler Kurulu ve Başsavcılık tarafından ve-
rilen elektronik imza ile imzalanan kararların ıslak imzalı ve mühürlü aslının karar yılı ve
numarasına göre sıralanarak takıldığı ve muhafaza edildiği kartondur. 
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b) Bölge İdare Mahkemeleri Karar Uyuşmazlığı Karar Kartonu: İdari ve Vergi Dava
Daireleri Kurullarınca tutulan elektronik imza ile imzalanan kararların ıslak imzalı ve mühürlü
aslının karar yılı ve numarasına göre sıralanarak takıldığı ve muhafaza edildiği kartondur.

c) Değişik İş Karar Kartonu: Başkanlar Kurulunun diğer görevleri yönünden yürütülen
işlerde verilen elektronik imza ile imzalanan kararların ıslak imzalı ve mühürlü aslının karar
yılı ve numarasına göre sıralanarak takıldığı ve muhafaza edildiği kartondur.

ç) Başsavcılık İçtihatları Birleştirme Düşünce Kartonu: İçtihatların birleştirilmesi veya
birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi istemli dosyalarda verilen ve elektronik imza ile imza-
lanan düşüncelerin ıslak imzalı aslının tarihine göre sıralanarak takıldığı ve muhafaza edildiği
kartondur.

d) Başsavcılık Kanun Yararına Temyiz Düşünce Kartonu: Kanun yararına temyiz is-
temleri hakkında verilen ve elektronik imza ile imzalanan düşüncelerin ıslak imzalı aslının
esas numarasına göre sıralanarak takıldığı ve muhafaza edildiği kartondur.

e) Başsavcılık Uyuşmazlık Düşünce Kartonu: Düşünce almak üzere Uyuşmazlık Mah-
kemesi ile idari ve adli mahkemelerden gelen görev ve hüküm uyuşmazlığı hakkında verilen
ve elektronik imza ile imzalanan düşüncelerin ıslak imzalı ve mühürlü aslının esas numarasına
göre sıralanarak takıldığı ve muhafaza edildiği kartondur.

f) Muhabere Kartonu:  Daireler, İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları, Genel Kurul,
İçtihatları Birleştirme Kurulu, Başkanlar Kurulu, İdari İşler Kurulu, Başsavcılık ve Genel Yazı
İşleri Müdürlüğü tarafından tutulan ve muhabere defterine kayıtlı olarak yapılan tüm yazışma-
ların muhabere sıra numarasına göre takıldığı kartondur. 

g) Genelge ve Duyuru Kartonu:  Daireler, İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları, Genel
Kurul, İçtihatları Birleştirme Kurulu, Başkanlar Kurulu, İdari İşler Kurulu, Başsavcılık ve Ge-
nel Yazı İşleri Müdürlüğüne gelen genelge ve duyuruların ilgililerine tebliğine ilişkin tebellüğ
belgeleri ile birlikte tarih sırasına göre takıldığı kartondur. 

ğ) Zimmet Kartonu:  Daireler, İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları, Genel Kurul,
İçtihatları Birleştirme Kurulu, Başkanlar Kurulu, İdari İşler Kurulu, Başsavcılık ve Genel Yazı
İşleri Müdürlüğü tarafından fiziki olarak gönderilen dava dosyaları ile her türlü evrakın teslim
kaydına ilişkin ıslak imzalı UYAP çıktısının zimmet defteri sıra numarasına göre takıldığı kar-
tondur. 

h) Dosya Gönderi Kartonu: Daireler, İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları, İçtihatları
Birleştirme Kurulu, Başkanlar Kurulu, Başsavcılık ve Genel Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından
Mahkemelere gönderilmek üzere PTT görevlisine imza ve mühür karşılığı teslim edilen dos-
yaların listelerinin bir örneğinin tarih sırasına göre takıldığı kartondur. 

ı) Tebligat Gönderi Kartonu: Daireler, İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları, İçtihatları
Birleştirme Kurulu, Başsavcılık tarafından PTT görevlisine imza ve mühür karşılığı teslim edi-
len tebligat mazbatalarının listelerinin bir örneğinin tarih sırasına göre takıldığı kartondur. 

i) PTT Mazbata Teslim Kartonu: Dairelere, İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurullarına,
İçtihatları Birleştirme Kuruluna ve Başsavcılığa PTT tarafından tebliğ mazbatalarının teslimine
yönelik listelerin tarih sırasına göre takıldığı kartondur. 

j) Arşiv Kartonu: Danıştay Arşiv Yönetmeliği uyarınca arşive gönderilen arşiv malze-
melerine ilişkin gönderme dizininin tarih sırasına göre takıldığı kartondur.

k) Temsil Yetki Belgesi Kartonu: Daireler, İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları, İç-
tihatları Birleştirme Kurulu, İdari İşler Kurulu ve Başsavcılığa idareler tarafından gönderilen
vekil sıfatıyla temsile yetkili olanları gösteren listelerin takıldığı kartondur.

l) Avukatlıktan Yasaklananlar Kartonu: Daireler, İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları,
İçtihatları Birleştirme Kurulu, İdari İşler Kurulu ve Başsavcılık tarafından barolardan gönde-
rilen avukatların geçici veya sürekli yasaklanmalarına ait yazıların tarih sırasına göre takıldığı
kartondur.

m) PTT Gelen Kartonu: Genel Yazı İşleri Müdürlüğünce tutulan ve PTT aracılığıyla
gelen dosya ve evrakın teslim alınmasına ilişkin listelerin takıldığı kartondur.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Danıştay Veznesince Yürütülen İşlemler

Tahsilat işlemleri
MADDE 51- (1) Harç, posta ücreti ve diğer yargılama gideri avansları veznede görevli

personel tarafından hesaplanır. Ödenecek tutarı gösterir hesap dökümü ilgilisine verilir. 
(2) Harç, posta ücreti ile diğer yargılama gideri avansları ilgilisi tarafından, Danıştay

Başkanlığınca belirlenen banka şubesinde açılan hesaplara yatırılmak suretiyle ödenir.  
(3) Harçla ilgili bir tereddüt oluşması halinde tetkik hâkimi tarafından verilecek talimata

göre işlem yapılır.
(4) Banka hesaplarına yatırılan harç, posta ücreti ve diğer yargılama gideri avanslarına

dair dekontlar vezneye ilgilisince teslim edilir. Vezne personelince dekontlar kontrol edildikten
sonra UYAP üzerinden dosyasına aktarılır. Yapılan işlemin türüne göre bir nüshası ilgilisine
verilmek üzere tahsilat makbuzu veya sayman mutemedi alındısı düzenlenir. Banka dekontu,
tahsilat makbuzu ve sayman mutemedi alındısı dosyasına takılır veya dosyasına takılmak üzere
gönderilir. 

(5) Posta ücreti ve diğer yargılama gideri avanslarının veya harç karşılığı bedelin posta
çeki hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesi halinde tutar ilgili banka hesabına aktarılarak dör-
düncü fıkra hükümleri uygulanır. 

(6) UYAP vasıtasıyla tahsil edilen harç, posta ücreti ve diğer yargılama gideri avansla-
rına ilişkin sayman mutemedi alındısı ile posta tahsilat makbuzu dosyasına takılır veya dosya-
sına takılmak üzere gönderilir. 

(7) Adli yardım talepli açılan davalarda harç, posta ücreti ve diğer yargılama gideri
avansları alınmaz.

Reddiyat işlemleri 
MADDE 52- (1) Posta gönderi ücretlerinin ödenmesine ilişkin işlemler aşağıdaki şe-

kilde yürütülür:
a) Daireler ve kurullar tarafından her türlü posta gönderisi, hazırlanan gönderi listesi

ile birlikte PTT’ye teslim edilir.
b) Vezne tarafından posta gönderilerine ait listelerdeki tutarlar ile PTT tarafından bil-

dirilen tutarlar kontrol edildikten sonra ödenmesi gereken tutar PTT’nin banka hesabına havale
edilir.

c) Daireler ve kurullar tarafından yapılan e-tebligata ilişkin gönderi listesi kontrol edil-
dikten sonra reddiyat makbuzu düzenlenerek ödeme onayı yapılır. 

(2) Keşif masrafı ve bilirkişi ücretlerinin ödenmesine ilişkin işlemler aşağıdaki şekilde
yürütülür:

a) Keşif masrafı ve bilirkişilere ödenmesi gereken ücretler, dairenin talimat yazısı ge-
reği, vergi tevkifatı yapıldıktan sonra ilgililerin banka hesaplarına havale edilir.

b) Tevkif edilen vergiler, beyannamesi düzenlenerek Danıştay Merkez Saymanlık Mü-
dürlüğünün banka hesabına havale edilir.

c) Vergi tevkifatına ilişkin düzenlenen beyannamelerin bir sureti, banka havale dekont-
ları ile birlikte Danıştay Merkez Saymanlık Müdürlüğüne teslim edilir.

(3) Yargılama gider avanslarından artan kısımların iadesi hakkında aşağıdaki işlemler
yürütülür:

a) Tarafın UYAP’a kayıtlı banka hesap numarasına gönderilmek üzere daire tarafından
UYAP’ta gerçekleştirilen reddiyat işlemi vezne tarafından onaylanarak reddiyat makbuzu dü-
zenlenir. 
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b) Tarafın banka hesap numarasının UYAP’a kayıtlı olmaması halinde daire tarafından
hazırlanıp gönderilen reddiyat fişi üzerine veznece ödeme yapılır. Bu işleme ilişkin dekont
dosyasına takılmak üzere dairesine gönderilir. 

c) Artan yargılama gideri avansının havale ücretinden az olması durumunda, ilgilisince
bizzat başvurulması halinde ödenir. 

ç) Reddiyat işlemleri aynı gün mesai saatleri içerisinde tamamlanır. 
Kasa kaydı 
MADDE 53- (1) Kasa Kaydı;  
a) Tahsilat ve reddiyat makbuzları karşılığında kasaya giren ve çıkan meblağların günü

gününe tutulduğu kayıttır.
b) Yargılama gideri avansları ve reddiyat işlemleri için: Sıra numarası, işlem türü, ilgili

daire veya kurul adı, personel adı soyadı, dosya esas numarası, dosya türü, tahsilat/reddiyat
türü, tarihi, ilgili kişi, makbuz numarası, tutar bilgilerini içerir.

c) Harç tahsilat işlemleri için: Sıra numarası, ilgili daire veya kurul adı, personel adı
soyadı, dosya esas numarası, dosya türü, tahsilat türü, tahsilat tarihi, ödeyen kişi, banka durumu,
makbuz numarası, yatırılan tutar, maliye bildirimi, geçerlilik durumu bilgilerini içerir. 

(2) Kasaya giren veya kasadan çıkan paraların, tahsilât veya reddiyat makbuzuna da-
yanması zorunludur.

(3) Her gün mesai saati sonunda ve mesai saatinden sonra gün sonuna kadar elektronik
ortamda tahsilatın gerçekleştiği durumlarda ertesi gün sabah kasa kaydındaki günlük tahsilât
ve reddiyat toplamları, tahsilât ve reddiyat makbuzları ile karşılaştırılır, kasa mevcudu kontrol
edilir, günlük tahsilât ve reddiyat tutarları genel toplamlara ilave edilir. Takvim yılı sonuna ka-
dar bu şekilde işlem yapılır. Yıl sonunda bir önceki yıldan devreden tutar ile yıllık tahsilat top-
lamından, yıllık reddiyat toplamı çıkarılmak suretiyle denklik kontrol edilir.

(4) Günlük sayman mutemedi alındı belgelerindeki toplam tutar ile tahsil edilen harç
tutarının karşılaştırılması yapılmak suretiyle denkliği kontrol edilir.

(5) Tahsil edilen harçlar, 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, De-
netimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi gereğince Hazine
ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce her yıl yayımlanan ilgili genel tebliğde
belirtilen parasal sınırı doldurduğunda veya en geç yedi gün içinde Danıştay Merkez Saymanlık
Müdürlüğü hesabına banka yoluyla veya UYAP aracılığıyla havale edilir. Havaleye ilişkin devir
listesi sayman mutemedi olarak görevlendirilen vezne personeli tarafından Saymanlık Müdür-
lüğüne teslim edilir.

(6) Hak edenler tarafından kararın kesinleştiği tarihi izleyen günden başlamak üzere
on yıl geçmiş olmasına rağmen başvurulup alınmayan paranın Hazineye intikal ettirilip ilgili
kayıtların hizasına açıklama yapılması, yılbaşında bankaya yatırılan paraya faiz tahakkuk etti-
rilmesi halinde tahakkuk ettirilen faizin çekilip, Hazineye intikal ettirilmesi ve bu konuda alınan
makbuzun ayrı bir kartonda saklanmasıyla beraber yıl sonu devrinde bu hususun belirtilmesi
gerekir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

UYAP’ın kullanılması
MADDE 54- (1) Yargısal ve idari işlemler UYAP üzerinden yürütülür, gerekli olanlar

elektronik imza ile imzalanır, UYAP kapsamında olan yerlere UYAP üzerinden gönderilir.
(2) UYAP kullanıcıları, iş listesini günlük olarak kontrol etmek ve yargılamanın bulun-

duğu aşamanın gereklerini yerine getirmek, ihtiyaç duyulan konularda veri ve bilgilerin de-
ğerlendirilmesi ile gerekli istatistiklerin üretilmesine esas bilgileri UYAP ortamına zamanında,
doğru ve eksiksiz girmekle yükümlüdür.
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(3) Fiziki olarak gelen her türlü evrak UYAP’a aktarılır.
(4) Taraf ve vekilleriyle diğer ilgililer elektronik imza ile imzalamak suretiyle UYAP

vasıtasıyla bilgi ve belge gönderebilirler.
(5) UYAP üzerinden iş listesine gelen evrak ilgilisine veya dosyasına aktarılır.
(6) Tutanak, belge ve kararlar elektronik ortamda düzenlenir ve gerekli olanlar ilgilileri

tarafından elektronik imza ile imzalanır. Elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik imza ile
imzalanan evrak UYAP kapsamındaki birimlere elektronik ortamda gönderilir. 

(7) Teknik ve zorunlu nedenlerle fiziki olarak düzenlenen belge, tutanak ve kararlar,
engelin ortadan kalkmasından sonra derhal UYAP’a aktarılır, yetkili kişilerce elektronik imza
ile imzalanarak UYAP’a kaydedilir ve gerektiğinde UYAP vasıtasıyla ilgili yerlere iletilir. Bu
şekilde UYAP’a aktarılarak ilgili yerlere iletilen belge ve kararlar ile tutanakların asılları sak-
lanır. 

(8) UYAP’a aktarılması mümkün olmayan veya aslının incelenmesi zorunlu olan bel-
geler fiziki ortamda saklanır, üst yazısı UYAP ortamına aktarılır. Bu evrak gerektiğinde ilgili
yerlere fiziki olarak, üst yazısı ise UYAP üzerinden gönderilir.

(9) UYAP ortamında hazırlanmış ve elektronik imza ile imzalanmış evrakın elektronik
ortamda gönderilememesi hâlinde; belge veya kararın fiziki örneği alınır, elektronik imza ile
imzalanmış aslının aynı olduğu belirtilmek ve ilgilisince imzalanmak sureti ile gönderilir.

(10) Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter. Elektronik ortamda
yapılacak işlemlerin saat 00:00’a kadar tamamlanması zorunludur.

(11) Kullanıcı, kendi kullanıcı adı ile yapılan tüm işlemlerden sorumlu olup kullanıcı
adı, her türlü şifre, parola ve elektronik imza cihazını başkaları ile paylaşamaz.

Talep usulü
MADDE 55- (1) Her türlü talep yazılı olarak yapılır. Dilekçelerde ilgililerin elektronik

veya ıslak imzası bulunur. İmza atamayacak durumda olan kimsenin parmak izi alınır, bunun
hangi parmağa ait olduğu belirtilir. Ancak elinde parmak bulunmayanlar imza yerine mühür
veya özel işaret kullanabilirler.

(2) Talep sahibinin dilekçesinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise adı, soyadı ve
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası; yabancı ise uyruğu, adı, soyadı, doğum tarihi, anne ve
baba adı, varsa yabancı kimlik numarası ve pasaport numarası bilgilerinin yer alması gerekir.

Kararların şekli
MADDE 56- (1) Yargısal faaliyetlere ilişkin yazılar UYAP’ta “Arial” yazı tipi, 11 ka-

rakter boyutu, 1,4 satır aralığı kullanılarak yazılır. Sayfanın alt, üst, sağ ve sol yanında 2,5 cm
boşluk ve 1,25 cm paragraf girintisi bırakılır. 

(2) Sayfa numarası sayfanın sonunda gösterilir ve sayfa numarasından sonra eğik çiz-
giyle ayrılmak suretiyle sayfa sayısı belirtilir. Yazı tipi ve boyutuna ilişkin kurallar sayfa nu-
maraları için de geçerlidir.

(3) Kararlarda silinti, kazıntı ve eklenti yapılamaz.
Kararların yazım sırası
MADDE 57- (1) Kararlar, yazı işleri müdürlüklerinde 2577 sayılı Kanun ve diğer ka-

nunlar uyarınca kıdemli tetkik hâkimi tarafından belirlenen öncelik sırasına göre, öncelikli ol-
mayanlar ise karar tarihi önce olandan başlayarak yazılır.

Tebligat işlemleri
MADDE 58- (1) Tebligat 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine

göre yapılır.
(2) Tarafların istemi üzerine kıdemli tetkik hâkiminin bilgisi dâhilinde yazı işleri mü-

dürlüğünde elden tebligat yapılabilir.
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Resmi yazışma
MADDE 59- (1) Resmi yazışmalarda Danıştay Başkanlık Makamının 6/7/2021 tarihli

ve 3183 sayılı Olur'u ile yürürlüğe konulan Danıştay Resmi Yazışma Yönergesi hükümleri uy-
gulanır.

Esas kaydı yıl sonu devir işlemi
MADDE 60- (1) Yıl sonu itibarıyla karara bağlanmamış olan dosyalar yeni yıl kaydına

devir suretiyle kayıt olunmaz. Yıl sonunda o yıla ait gelen işlerden ne kadarının karara bağlan-
mış ve ne kadarının yeni yıla devredilmiş olduğu toptan yazılmakla beraber, devir olunanların
sıra numaraları bir cetvel halinde gösterilir.

(2) 2577 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, harcı veya posta üc-
reti süresi içinde tamamlanmayan dosyaların işlemden kaldırılmasına karar verilmiş olup da
üç ayı geçmemiş olanlar ile aynı Kanunun 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca davacının
gösterdiği adrese tebligat yapılamaması nedeniyle dosyaların işlemden kaldırılmasına karar
verilmiş olup da bir yılı geçmemiş olanlar karara bağlanmamış dava dosyaları arasında göste-
rilir. 

Hükmün kesinleşme şerhi
MADDE 61- (1) Hükmün kesinleştirilmesi, kararın altına veya arkasına yazılıp, tarih

ve daire mührü ile mühürlenmek ve kıdemli tetkik hâkimi tarafından imzalanmak suretiyle ya-
pılır.

(2) Kesinleşme şerhi UYAP üzerinden de yapılabilir.
(3) Arşive gönderilecek dava dosyaları için UYAP üzerinden kesinleşme şerhi verilir.
Harç ve para cezalarının tahsili
MADDE 62- (1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca süresi içinde

ödenmeyen harçlar hakkında, yazı işleri müdürünce bu sürenin bitimini takip eden on beş gün
içerisinde düzenlenecek harç tahsil müzekkeresinin tarih ve sayısı, esas kaydının “Düşünceler”
sütununa işlenir ve müzekkerenin bir nüshası dosyasına takılır. Diğer nüshası da ilgili vergi
dairesine gönderilir.

(2) 2577 sayılı Kanun gereğince verilen para cezaları tahsil edilmek üzere ilgili vergi
dairesine gönderilir.

UYAP kullanıcılarının görevden ayrılmaları
MADDE 63- (1) Görevi veya görev yeri değişen, emekli olan kullanıcıların ayrılmadan

önce iş listesindeki işlerini bitirmeleri zorunludur. Bunların, ayrıldığı görev yerindeki kullanıcı
rolü kaldırılır.

Kılık ve kıyafet
MADDE 64- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yazı işleri müdürlükleri bünyesinde gö-

rev yapan memur ve diğer personel hakkında 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kı-
yafetine Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Karar düzeltme istemleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2577 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi hükmü uyarınca

Danıştay tarafından görülmeye devam edilecek karar düzeltme istemleri yönünden yazı işleri
hizmetlerinin yürütülmesinde, bu Yönetmeliğin temyize ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.

Yürürlük
MADDE 65- (1) Bu Yönetmelik 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 66- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Danıştay Başkanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI

EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/24)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/47)

MADDE 1- 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kal-

kınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında

Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“2021-2022 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin son tamamlanma tarihi

GEÇİCİ MADDE 3- (1) 2021-2022 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin son ta-

mamlanma tarihi 30/6/2023’tür.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK 

ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/25)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/48)

MADDE 1- 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kal-

kınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hak-

kında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“2021-2022 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin son tamamlanma tarihi

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 2021-2022 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin son ta-

mamlanma tarihi 30/6/2023’tür.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2022/44)

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; fermente süt ürünlerinin tekniğine uygun ve hijye-

nik şekilde üretilmesi, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve pazarlanması için gereken
ürün özelliklerini belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, fermente süt ürünlerini, konsantre fermente süt ürünlerini,

ısıl işlem görmüş fermente süt ürünlerini ve bu ürünleri baz alan kompozit süt ürünlerini kap-
sar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 19/2/2020 tarihli ve 31044 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Ayran: Yoğurda su ilave edilerek veya bileşimi ayarlanan süte spesifik starter kültür

olarak Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus’un birlikte
ilave edilmesiyle hazırlanan fermente süt ürününü,

b) Çeşni maddesi: Meyve/sebze ile bunların suları, püreleri, pulpları, bunlardan üretilen
preparatlar ve konserveler ile tahıllar, bal, çikolata, sert kabuklu meyveler/yemişler, kahve, ba-
harat ve benzeri gıdaları,

c) Çeşnili/aromalı fermente süt ürünü: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünü veya ürün-
leri ve ağırlıkça en fazla %50’si kadar çeşni maddesi ve/veya aroma verici içeren kompozit
fermente süt ürününü,

ç) Fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünü: Fermentasyonu ısıl iş-
lemle durdurulmuş ve pıhtısı kırılmış süt ürününü,

d) Fermente süt ürünü: Sütün uygun mikroorganizmalar tarafından fermentasyonu ile
pH değerinin koagülasyona yol açacak veya açmayacak şekilde düşürülmesi sonucu oluşan ve
içermesi gereken mikroorganizmaları yeterli sayıda canlı ve aktif olarak raf ömrü sonuna kadar
bulunduran süt ürününü,

e) Kefir: Fermentasyonda, kefir danesine özgü karakteristik mikroorganizmalar olan
Lactobacillus kefiri, Lactobacillus kefiranofaciens, Lactobacillus kefirgranum’dan en az ikisini,
laktozu fermente eden mayalardan Kluyveromyces marxianus ve etmeyen mayalardan
Saccharomyces spp.’yi zorunlu olarak içeren bunun yanında Lactobacillus, Leuconostoc,
Lactococcus, Acetobacter ve benzeri bakteri cinslerine ait türler ile farklı maya türlerini de
bulundurabilen kefir danelerinin veya starter kültürlerin kullanıldığı fermente süt ürününü,

f) Kımız: Fermentasyonda spesifik olarak Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus
ve Kluyveromyces marxianus kültürlerinin kullanıldığı fermente süt ürününü,

g) Konsantre fermente süt ürünleri: Süt protein oranı fermentasyondan önce veya sonra
en az %5,6 (m/m) oranına yükseltilmiş ve son tüketim tarihine kadar yeterli sayıda canlı ve
aktif starter bakteri bulunduran fermente süt ürününü,

ğ) Su: 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte yer alan özelliklere uygun insan tüketimi amaçlı suları,

h) Süzme yoğurt: Sütün protein oranı standardize edilerek veya yoğurdun serumunun
uygun bir teknoloji veya yöntem ile uzaklaştırılması sonucu protein içeriği en az kütlece %8’e
(m/m) ayarlanan ve son tüketim tarihine kadar yeterli sayıda canlı ve aktif starter bakteri bu-
lunduran fermente süt ürününü,
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ı) Toz/kurutulmuş fermente süt ürünü: Yağsız süte, starter kültür eklenerek belirlenen
bir asitliğe ulaşması sağlandıktan sonra oluşan sıvı fermente sütün, kendine has kurutma tek-
nolojileri kullanılarak kurutulması sonucu elde edilen, nem oranı %5’in altında olan ürünü,

i) Yabancı madde: Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde kullanılan bileşenler
dışındaki bulunabilecek her türlü maddeyi,

j) Yoğurt: Fermentasyonda spesifik starter kültür olarak Streptococcus thermophilus ve
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus'un birlikte kullanıldığı, inkübasyon sonrasında pıh-
tısı karıştırılarak kırılmamış (set) ya da kırılmış (stirred) formda elde edilen ve son tüketim ta-
rihinde yeterli sayıda, canlı ve aktif starter bakteri bulunduran fermente süt ürününü,

ifade eder.
Hammadde ve ürün özellikleri
MADDE 5- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki fermente süt ürünlerinin özellikleri aşağıda

verilmiştir:
a) Bu Tebliğ kapsamında üretilen ürünlerde kullanılan çiğ süt ve/veya süt ürünleri,

27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel
Hijyen Kuralları Yönetmeliğine ve ilgili gıda kodeksine uygun olmalıdır.

b) Bu Tebliğ kapsamında üretilen ürünlerde inek, koyun, keçi ve/veya manda sütleri
kullanılır. Ancak kımız üretiminde sadece kısrak sütü kullanılır.

c) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünler, yabancı madde içermez.
ç) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünler; kendilerine has tat, koku ve yapıya sahip olmalı-

dır.
d) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin üretiminde, 4 üncü maddedeki ürün tanım-

larının içeriğinde yer alan starter kültürlere ilave olarak diğer starter kültürler ve/veya yan kül-
türler de kullanılabilir.

e) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde süt proteini dışındaki proteinler kul-
lanılamaz. Sadece fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünlerinde ve
çeşnili/aromalı fermente süt ürünlerinde, 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde yer alan katkı madde-
lerine ilave olarak jelatin veya nişasta da kullanılabilir.

f) Yoğurt ve ayran Ek-1’de yer alan yağ oranlarına uygun olmalıdır.
g) Fermente süt ürünleri; spesifik mikroorganizmaları raf ömrü sonuna kadar canlı,

aktif ve Ek-2’de belirtilen sayıda içermelidir.
ğ) Ayran en fazla %0,8 oranında tuz içerir.
h) Ek-2’de yer alan spesifik mikroorganizmaları canlı, aktif ve belirtilen sayıda içer-

meyen fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünleri, spesifik ürün tanımlarıyla
adlandırılamaz.

ı) Konsantre fermente süt ürünü ve süzme yoğurtta, fermentasyondan sonra serum uzak-
laştırılır. Ancak konsantre fermente süt ürünlerinde süt protein oranı fermentasyondan önce
ayarlandığında serum uzaklaştırma işlemi yapılmaz.

i) Meyveli yoğurtlarda meyve miktarı en az %6 olmalıdır. Ancak meyve suyunda sitrik
asit cinsinden kütlece en az %2,5 oranında titre edilebilir asit bulunduran meyve ve tropik mey-
ve ilave edilen yoğurtlarda meyve miktarı oranı en az %2 olmalıdır.

j) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlere süt yağı haricinde yağ bileşeni ilave edilemez. An-
cak üretiminde çeşni maddesi kullanılan fermente süt ürünlerinde, bileşiminde doğal olarak
bulunması gereken süt yağına ilave olarak kullanılan çeşni maddesinden kaynaklı ve kullanılan
çeşni maddesi ile orantılı olacak miktarda bitkisel yağ bulunabilir.
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k) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde kullanılacak şeker/tatlandırıcı ile tuz,
çeşni maddesi olarak değerlendirilmez. Ancak çeşnili/aromalı fermente süt ürünlerinin bileşi-
mine şeker/tatlandırıcı ile tuz eklenmesi durumunda, bu bileşenler süt bazlı olmayan bileşen
olarak değerlendirilir.

l) Fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünlerinde toplam spesifik
mikroorganizma sayısı raf ömrü boyunca en fazla 102 kob/gr olmalıdır.

m) Fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürününün süt proteini oranı
kütlece en az %3 (m/m) olmalıdır.

n) Fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünlerinin pıhtısı kırılmış ol-
malıdır.

o) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlere ait diğer özellikler Ek-2’de verilmiştir.
ö) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerde alkol ve alkol bazlı bileşenler kullanılamaz.
p) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılacak tuz, 16/8/2013 tarihli ve 28737

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Tuz Tebliği (Tebliğ No: 2013/48)’ne
uygun olmalıdır.

Katkı maddeleri
MADDE 6- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan katkı maddeleri

hakkında Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Veteriner ilaç kalıntıları
MADDE 7- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan farmakolojik aktif maddelerin kalıntı

miktarları hakkında 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması
ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Koksidiyostat ve Histomonostat kalıntıları
MADDE 8- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki koksidiyostatların ve his-

tomonostatların miktarları hakkında 8/2/2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Türk Gıda Kodeksi Hedef Dışı Yemlere Taşınması Önlenemeyen Koksidiyostatların ve
Histomonostatların Hayvansal Gıdalardaki Maksimum Miktarları Hakkında Yönetmelik hü-
kümleri uygulanır.

Aroma vericiler
MADDE 9- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan aroma vericiler

hakkında 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yö-
netmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde; koyun sütü aroması, keçi sütü aroması
ve tereyağı aroması gibi süt ve süt ürünleri aroma vericileri kullanılmaz.

Bulaşanlar
MADDE 10- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları

hakkında 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Pestisit kalıntıları
MADDE 11- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları

hakkında 27/9/2021 tarihli ve 31611 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hijyen
MADDE 12- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler hakkında, 17/12/2011 tarihli

ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği ile Hayvansal Gıdalar
İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği ve 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği hü-
kümleri uygulanır.
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(2) Bu Tebliğ kapsamında doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş olan ürün-
ler, sadece bu Tebliğin hijyen ile ilgili kriterlerini karşılayan yerlerde piyasaya arz edilir.

Ambalajlama
MADDE 13- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajları hakkında

5/4/2018 tarihli ve 30382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Te-
mas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelik ile Gıda Hijyeni Yönetmeliği hükümleri
uygulanır.

Etiketleme
MADDE 14- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketlenmesi hakkında

26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi
Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği hükümleri ile birlikte aşağıdaki ku-
rallar uygulanır:

a) Çeşnili/aromalı fermente süt ürünlerine eklenen çeşni/aroma maddesinin adı gıdanın
adı ile birlikte aynı renkte, aynı yazı karakterinde ve aynı punto büyüklüğünde kullanılır.

b) Yoğurt ve ayran, yağ içeriği yönünden Ek-1’de yer alan sınıfa göre adlandırılır.
c) Yoğurt ve ayran hariç diğer fermente süt ürünlerinde yağlılık sınıflandırması yapıl-

maz, ancak yağ içeriği gıdanın adı ile birlikte “%.... yağlı” şeklinde etikette belirtilir.
ç) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin içerdiği süt yağı miktarı, kütle veya hacmin

yüzdesi olarak etiketin temel görüş alanında kolay görülebilir yer ve boyutta belirtilir.
d) Süt yağı içeriği %1,5’ten daha düşük olan yoğurtlar ve süt yağı içeriği %0,8’den

daha düşük olan ayranlar için “yağı azaltılmış” veya benzeri ifadeler kullanılabilir. Ancak süt
yağı içeriği yağsız ayran ve yağsız yoğurt sınıfındaki ürünler Ek-1’deki gibi ifade edilir.

e) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin içerdiği protein miktarı, kütlece “%….”
olarak etiketin temel görüş alanında kolay görülebilir yer ve boyutta belirtilmelidir.

f) Yoğurt üretiminde uygulanan homojenizasyon, kaymak oluşturma gibi teknolojik iş-
lemler ürün adı ile birlikte belirtilir.

g) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ve tek bir hayvan türüne ait sütün yüzde yüz kulla-
nıldığı ürünlerin üretiminde, sütün ait olduğu hayvan türü ürün adı ile birlikte kullanılabilir.
Ancak hammadde olarak farklı hayvan türlerinin sütlerinden veya süt ürünlerinden üretilen
ürünlerin etiketinde bir türe aitmiş gibi farklı renk, farklı punto, farklı yazı stili gibi tüketiciyi
yanıltacak şekilde ifade kullanılmaz.

ğ) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin üretiminde farklı hayvan türlerine ait süt-
lerin karıştırılarak kullanılması durumunda kullanılan sütün elde edildiği türlerin adları, ürün
adının yanında aynı renk ve puntoda “koyun, keçi ve inek sütlerinden üretilmiştir” gibi ifade-
lerle belirtilir. Ancak bu ürünlerin etiketinde inek, koyun, keçi gibi türlere ait görsellere yer
verilmez. 

h) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin üretiminde, 4 üncü maddedeki ürün tanım-
larının içeriğinde yer alan starter kültürlere ilave olarak diğer starter kültürler ve/veya yan kül-
türler kullanıldığında etiketin içindekiler/bileşenler listesinde belirtilir.

ı) Coğrafi işaret olarak tescil edilmiş fermente süt ürünleri, yatay gıda kodeksi hüküm-
lerine aykırı olmamak koşulu ile coğrafi işaret tescilinde belirtilen özelliklere göre piyasaya
arz edilir.

i) Yöresel/ülkesel adları ile bilinen fermente süt ürünleri için bu Tebliğde ve yatay gıda
kodeksinde hüküm bulunmayan hususlarda, öncelikle ilgili ulusal standart, ulusal standardın
bulunmaması durumunda ise uluslararası standartlar dikkate alınır.

j) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin etiketinde, “köy”, “ev”, “geleneksel, çiftlik”,
“%100” gibi ifadelere yer verilmez.
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Gıda enzimleri
MADDE 15- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin üretiminde kullanılacak gıda

enzimleri hakkında 24/2/2017 tarihli ve 29989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır.

(2) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerde, Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetme-
liğine uygun laktaz enzimi hariç hiçbir enzim kullanılamaz.

Vitaminler, mineraller ve belirli diğer öğeler
MADDE 16- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin üretiminde kullanılacak vi-

taminler, mineraller ve belirli diğer öğelerin eklenmesi hakkında 7/3/2017 tarihli ve 30000
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Be-
lirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Taşıma ve depolama
MADDE 17- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanması

hakkında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin gıdaların taşınması ve depolanması ile ilgili hü-
kümleri uygulanır.

(2) Bu Tebliğde tanımlanan toz/kurutulmuş fermente süt ürünü hariç, ürünlerin muha-
faza edilmesi, taşınması ve piyasaya arz edilmesi sürecinde 6ºC’nin altındaki sıcaklıklar uy-
gulanır.

Numune alma ve analiz metotları
MADDE 18- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden numune alınması ve ana-

lizleri hakkında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ile 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik hükümleri uygu-
lanır.

İdari yaptırım
MADDE 19- (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996 sa-

yılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari
yaptırım uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 20- (1) 16/2/2009 tarihli ve 27143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2009/25) yürürlükten kaldırılmıştır.
Uyum zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda iş-

letmecileri, 31/12/2023 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır ve bu tarihten
önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdalar raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilir.

(2) 20 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri
Tebliği (Tebliğ No: 2009/25) kapsamında üretilen toz ürünler, 31/12/2024 tarihine kadar piya-
sada bulunabilir.

(3) Bu Tebliğ hükümlerine 31/12/2023 tarihine kadar uymak zorunda olan gıda işlet-
meleri, bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlayana kadar 20 nci madde ile yürürlükten kaldırılan
Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2009/25) hükümlerine uymak
zorundadır.

Yürürlük
MADDE 21- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/33)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/33)’in 4 üncü maddesinde yer

alan tablodaki “Hyosung TNC” ibaresi “Hyosung TNC Corporation” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 14774 

—— • —— 
Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 14878 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2 ADET VERİ TABANI VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ihtiyacı 2 

adet Veri Tabanı Veri Depolama Ünitesi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 07.12.2022 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler aynı gün açılacaktır. 

Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSCP1BEV3Z 

 14836/1-1 
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2 KISIM 4 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı ihtiyacı 2 kısım 4 kalem 

kırtasiye malzemesi, Ofisimiz Tip Ticari Şartnamesi, ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun şekilde, ihtiyaç sahibi kurumca gösterilecek yere teslim edilmek kaydıyla, 

ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik özellikler dokümanı sair ihale 

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

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

2) Teklifler Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki 

zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN 

YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi 

ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

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

3) Teklifler 08.12.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4) İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

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

belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

6) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 

ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

 14837/1-1 
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1 ADET SÜPERKRİTİK AKIŞKAN EKSTRAKSİYON SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Mersin İrtibat Büro Müdürlüğünden: 

Ofisimizce T.C. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı ihtiyacı 1 Adet Süperkritik Akışkan Ekstraksiyon Sistemi ihtiyaç sahibi kurumca 

hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartları 

listesinde belirtilen şartlar dahilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. İhale dokümanı, Ofisimiz www.dmo.gov.tr adresinin 

ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. İhaleye teklif verecek olan firmaların 130,00 TL şartname 

bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. Yatırılan 

paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması 

zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İç zarfta yalnızca teklif 

edilen fiyatın yazılı olduğu teklif mektubu, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname 

ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ek şartlarda ve var ise teknik şartnamede belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 08/12/2022 Perşembe Günü, en geç saat 12.00’ye kadar Devlet Malzeme 

Ofisi Mersin İrtibat Büro Müdürlüğü’nde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. Opsiyon süresi teklif mektubunda 

belirtilecektir. 

5- Teklif edilen bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

6- Teklif edilen ürünlerin marka, model, teslim süresi ve menşei teklif mektubunda 

belirtilecektir. 

7- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra dış zarf muhteviyatını oluşturan belgeler incelenecektir. Uygun olmayan teklifler 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

8- İhale konusu ürünler tamamına teklif verilecektir. İhale kısmi teklife açık değildir. 

9- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesini (g) bendi gereğince 

istisna kapsamındadır. 

İhale Kayıt No : 2022/1293835 

 14844/1-1 
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100 ADET 4X4 ARAZİ TİPİ ASAYİŞ GÜVENLİK ARACI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, Ankara Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı ihtiyacını karşılamak 

amacıyla, 100 Adet 4x4 Arazi Tipi Asayiş Güvenlik Aracı kuruluşça hazırlanan “Arazi Tipi 4*4 
Araçta Bulunacak İlave İstek ve Özellikler” dokümanına uygun olarak, Ofisimiz tip ticari 
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 
alınacaktır. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (140.-TL) 
Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 
zarfa konulması zorunludur. c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, 
sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir. 

2. Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3.İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 
bilgileri (e-posta ve KEP dahil) yazılacaktır. 

4. Teklifler, 05.12.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5. Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’da evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan 
teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6. Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

7. İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 
8. Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 
9. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3.maddesi (g) bendi gereğince 

istisna kapsamındadır. 
TALEP TAKİP NO: *BSCS842E3Z* 
İHALE KAYIT NUMARASI: 2022/1298446 
OFİS’İMİZ BANKA HESAPLARI: 
-T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şb. : TR79 0001 0017 4537 7118 7650 07 
-T.C. Vakıflar Bankası Atatürk Bulv. Ankara Şb. : TR19 0001 5001 5800 7293 8232 26 
-T.C. Halk Bankası Ankara Kurumsal Şb. : TR92 0001 2009 4520 0013 0000 11 
 14857/1-1 
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ONN-OFF KONTROL VANASI VE EMNİYET VANASI 
SATIN ALINACAKTIR 

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Onn-Off Kontrol Vanası ve Emniyet Vanası alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2022/1303360 
1- İdarenin 
a) Adresi : Beşyüzevler Mah. Konya Ereğli Cad. No: 2088 Ereğli/ 

KONYA 
b) Telefon ve faks numarası : 332 734 59 30-36, 332 734 59 38 
c) Elektronik posta adresi : - 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : - 
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 adet on-off kontrol vanası ve 4 adet yaylı emniyet 

vanası. 
b) Teslim [yeri/yerleri] : Ereğli Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı 
c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 112 (yüzoniki) 

takvim günü içinde tek partide teslim edilecektir. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 12/12/2022 - 14:00 
4- İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 
5- İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV 

dahil 177,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 
6- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

8- İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ila bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalayacaklardır. 

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. 
9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 

günüdür. 
11- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi değildir. 14804/1-1 

 



30 Kasım 2022 – Sayı : 32029 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

HURDA BETON TRAVERS SATILACAKTIR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

1. İdarenin: 

a) Adresi : Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl 

Meydanı No: 121/A 35220 Alsancak-Konak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 830 4931 / 0232 463 1622 

c) Elektronik Posta Adresi : tcddihale35@gmail.com 

d) İnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 

2. İhale Konusu İşin Niteliği, 

 Türü ve Miktarı Adı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Bulunan 

44.800 Adet Hurda Beton Traversin Kapalı Zarf 

Yöntemi ile Satışı Yapılması İşi. 

3. İhalenin:  

a) Yapılacağı Yer : TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğü 

b) Tarih ve Saati : 07.12.2022 - 10.00 

4. Şartnameler TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Bürosundan KDV 

Dahil 500,00.-TL bedel mukabilinde temin edilebilir. İstenilen belgeler şartnamede belirtilmiştir. 

Kısmi teklif verilebilir. 

5. Tekliflerle birlikte teklif edilen bedelin en az % 3'ü oranında geçici teminat 

verilecektir. 

6. TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta, dilediğine vermekte 

serbesttir. 

7. Bu ihale ile ilgili olarak İdare, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 

4735 sayılı Kanunlara ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN  

HURDA BETON TRAVERSLER 

SÖKE O.S.B. & BİÇEROVA & MENEMEN 14.800 adet 

BALIKESİR ÇİMENTO 30.000 adet 

TOPLAM 44.800 adet 

    14719/1-1 
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DÜZ TABLALI FREZE TEZGAHI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
DÜZ TABLALI FREZE TEZGAHI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 

maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet 
Alımları ve Yapım İşleri İle 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 0372259 47 88 - 03722591900 
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 Cd.) 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 zekai.kayik@taskomuru.gov.tr 
2-İhale Konusu Alımın/ Hizmetin  
a)Dosya No 2222127 
b)IKN 2022 / 1292692 
c)Niteliği, Türü, Miktarı Mal alımı-Düz tablalı freze tezgahı - 1 adet  
ç)Teslim Yeri / İşin Yapılacağı 
Yer 

TTK Maden Makineleri Fabrika İşletme Müdürlüğü 
Ambarı ZONGULDAK 

d)İşe Başlama Tarihi Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından yüklenicinin 
kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak 
işe başlama talimatının tebliğinden itibaren teslim süreleri 
başlayacaktır. 

e)Teslim Tarihi/ İşin Süresi İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 
3-İhalenin   
a)Yapılacağı Yer TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
b)Tarih ve saati 14/12/2022 Çarşamba 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; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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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. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi 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, 
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. 
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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. 
Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ihale açılış tarihindeki T.C. Merkez Bankası 

çapraz kura göre eşitlenecek, hesaplanan döviz tutarı ihale tarihindeki TC Merkez Bankası döviz 
alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır.  

8- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.  
9- Bu ihaleye Yerli İstekliler 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 saatine kadar 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. 

Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.  

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. 
 14745/1-1 
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PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR 
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 2. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2022/1280325 
İşin Adı : 21 Adet Hemzemin Geçitte 83 Kişi İle Bekçilik Hizmeti 

Alınması İşi(Hizmet Alımı) 
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü 
1 - İdarenin   
a) Adresi : Anadolu Bulvarı üzeri 
b) Telefon ve faks numarası : 03125208741-5208771 - 3125208949 
c) Elektronik posta adresi : 2.bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 
ç) İhale / Ön Yeterlik 
dokümanının görülebileceği 
internet adresi 

: www.tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin   
a) Niteliği, türü ve miktarı : 21 Adet Hemzemin Geçitte 83 Kişi İle Bekçilik Hizmeti 

Alınması İşi 
b) Yapılacağı Yer : Teknik Şartnamede belirtilen hemzemin geçitler 
c) Süresi : 365 takvim günüdür. 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri 

arasında yapılacaktır. 
3- İhalenin / Ön Yeterlik /   
Yeterlik Değerlendirmesinin:   
a) Yapılacağı yer : TCDD İşletmesi 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mal ve 

Hizmet Alım İhale Komisyonu BEHİÇBEY / ANKARA 
b) Tarihi ve saati : 12.12.2022 - 10:00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 

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

5- Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu 
bürosuna 12.12.2022 saat:10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2.Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü 
veznesinden KDV- Dahil 500,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 
 14682/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 
1 Adet Atomik Kuvvet Mikroskopu Alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 

maddesindeki (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 
tarihli 2003/6554 sayılı Kararname ekinin 19 uncu maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale 
usulü ile ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün 
istekliler teklif vermeye davet edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2022/1292856 
1- İdarenin 
a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

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

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 297 61 36-0312 297 61 38 
c) Elektronik Posta Adresi : bilars@hacettepe.edu.tr. 
2- Ön Yeterlik Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 Adet Atomik Kuvvet Mikroskopu Alımı 
b) Teslim Yeri : Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi 
c) Teslim Tarihi : Yükleniciye siparişin tebliğinden itibaren 120 takvim 

günü içinde 
3- Ön Yeterlik Değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı Yer : Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Satınalma Komisyon Odası 
b) Tarihi ve Saati : 15.12.2022 Perşembe günü saat 14:00 
4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
Adayların aşağıda yer alan belgeleri, ön yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları 

gerekir: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 
imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 
4.1.4. Vekâleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.5. Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde yer alan 

standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
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4.1.6. Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge. 
Adayın iş ortaklığı olması halinde (4.1.1), (4.1.2.), de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir. 
4.3.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır: 
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler 
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

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

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

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

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

5- Bu ihale sadece yerli isteklilere açık olup, yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat 
avantajı uygulanmayacaktır. 

6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü 

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

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 15.12.2022 Perşembe günü saat 

14:00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 
Satınalma Bürosu’na elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak başvuruda bulunamaz. 
9- Söz Konusu İhale KİK hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

Kararname eki hükümlerine göre yapılacaktır. 
    14730/1-1 
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AKARYAKIT ÜRÜNLERİ MAL ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Diyarbakır İli Çınar Belediye Başkanlığından: 
Çınar Belediyesi Akaryakıt Ürünleri Mal Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece 
elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır: 

İKN  : 2022/1206595 
1-İdarenin 
a) Adı : ÇINAR BELEDİYESİ 
b) Adresi : GAZİ MAHALLE ATATÜRK BULVARI 23 21750 

ÇINAR/DİYARBAKIR 
c) Telefon ve faks numarası : 4125112178 - 4125112161 
ç) İhale dokümanının  
görülebileceği ve e-imza  
kullanılarak indirilebileceği 
 internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu mal alımın 
a) Adı : Çınar Belediyesi Akaryakıt Ürünleri Mal Alım İşi 
b) Niteliği, türü ve miktarı : Motorin Euro Dizel 300.000 Litre 95 Oktan 

Kurşunsuz Benzin 5.000 Litre Ayrıntılı bilgiye 
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir. 

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Belediyemizin İhtiyaç duyduğu motorin 
Belediyemiz Makine İkmal Bakım ve Onarım 
Müdürlüğündeki Akaryakıt deposuna boşaltılacaktır. 
Benzin Çim biçme makinalarına, Jeneratörlere ve 
Araçlarımıza peyderpey verilmek üzere ilçe merkezi 
imar sınırları dâhiline getirilecektir. 

ç) Süresi/teslim tarihi : İdaremizin ihtiyacı olan Akaryakıt sözleşme 
imzalandığı gün işe başlanıp 365 Takvim günü 
içinde peyderpey teslim alınacaktır. Yüklenici petrol 
ürünleri talep tarihinden en geç 3 (Üç) gün içerisinde 
malı tutanakla teslim edecektir. 

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra 10 gün içinde 
3-İhalenin 
a) İhale (son teklif verme) tarih  
ve saati : 28.12.2022 - 10:00 
b) İhale komisyonunun toplantı  
yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Çınar Belediyesi İhale toplantı Salonu 
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4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri 
ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 

4.1.1. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat 
gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler: 

a) İstekli Bir Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu İse Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu Tarafından Verilmiş Teklif Sahibinin Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu 
Olduğunu Gösteren ve iş bitimine kadar geçerliliği olduğuna dair belgeyi ibraz edecektir. 

b)İstekli Bir Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi İse Teklif Sahibinin 
Bayisi Olduğu Kuruluştan Verilmiş Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi 
Olduğuna Dair Bayilik Yazısı Ve Bayilik Sözleşmesinin iş bitimine kadar geçerliliği olduğuna 
dair belgeyi ibraz edecektir. 

c)İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve 
İzin Belgesi 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve 

ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece 
EKAP’tan alınır. 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. 
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: 
a)Alınacak akaryakıt ürünleri için TSE standartlarına ve TÜPRAŞ spesifikasyonlarına 

uygunluk taahhütnamesi 
b)İhale konusu işin bir kısmı veya tamamı alt yüklenicilere yaptırmayacağına ilişkin 

taahhütnamesi 
4.3.1.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: 
İhale konusu malın ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren TSE 

belgesi ve TSEK belgesi gibi belgeler ile işin gerektirmesi halinde Uluslararası Akreditasyon 
Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite 
edilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verilen sertifikaların sunulması gerekir. Ancak, bu 
kalite kontrol kuruluşlarının uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş olduklarının 
Türk Akreditasyon Kurumu’ndan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. 
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a)Piyasaya arz edilecek yeni ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun olması 
zorunludur. Üretici, piyasaya sadece güvenli ürünleri arz etmek zorundadır. Teknik 
düzenlemelere uygun ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir. Teknik düzenlemenin bulunmadığı 
hallerde, ürünün güvenli olup olmadığı; ulusal veya uluslararası standartlara; bunların olmaması 
halinde ise söz konusu sektördeki iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya 
tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi dikkate alınarak değerlendirilir. 

b)Bir ürünün güvenli kabul edilmesi için; ürünün bileşimi, ambalajlanması, montaj ve 
bakımına ilişkin talimatlar da dahil olmak üzere özellikleri; başka ürünlerle birlikte kullanılması 
öngörülüyorsa bu ürünlere yapacağı etkiler; piyasaya arzı, etiketlenmesi, kullanımı ve bertaraf 
edilmesi ile ilgili talimatlar ve üretici tarafından sağlanacak diğer bilgiler ve ürünü kullanabilecek 
risk altındaki tüketici grupları açısından değerlendirildiğinde, temel gerekler bakımından azamî 
ölçüde koruma sağlaması gerekir. 

4.3.1.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: 
Teklif edilen petrol ürünleri; EPDK tarafından belirlenen evsaflara, TSE standartlarına, 

Tüpraş Spesifikasyonlarına uygun olacaktır. Yeterli şart ve seviyede ulusal marker tatbik edilmiş 
olacaktır. Ulusal marker tatbik edilmemiş ürünler kabul edilmeyecektir. Bu konuda başbakanlığın 
15.10.2007 tarih ve 26671 sayılı genelgedeki esaslara göre işlem yapılacaktır. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile 

imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden 
gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde 
verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15. Diğer hususlar: 
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden 

Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 
 14840/1-1 

 



30 Kasım 2022 – Sayı : 32029 RESMÎ GAZETE Sayfa : 167 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No: 7033 

2) Taşınmaza Dair Bilgiler: 

a) İli: İstanbul b) İlçesi: Pendik c) Mahallesi: Dolayoba 

d) Pafta No: - e) Ada No: 10463 f) Parsel No: 7 

g) Yüzölçümü:  

912,87 m²  

h) Satılacak Hisse Oranı: 

40439/91287 (404,39 m²) 

ı) Halihazır:  

İşgalli 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: 

Yok 

k) İmar Durumu:  

Konut Alanı 

l) Cinsi:  

Arsa 

3) Muhammen Bedeli: 4.448.290.-TL 

4) Geçici Teminatı: 133.448,70 TL 

5) İhale Tarihi ve Saati: 

Son teklif verme tarih ve saati: 

14 Aralık 2022 - 11:40 

14 Aralık 2022 Saat: 11:00 

6) İhalenin Yapılacağı Yer: 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

Saraçhane/İstanbul 

7) İhale Usulü: 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre 

Kapalı Teklif Usulü 

8) İhale şartnamesi: 

İhale Şartnamesi 1.000.-TL bedelle Emlak Şube 

Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet 

Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı 

No:5 Bakırköy / İstanbul adresinden satın alınabilir ya da 

aynı adreste ücretsiz görülebilir.  

Tel: 0212 449 33 88      Fax: 0212 449 51 33 

9) Şartname Bedeli 1.000.-TL 

10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf  

b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti  

c) Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı), 

d) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 
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e) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

f) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. 

g) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat, 

i) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 

j) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f),(g) ve (i) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

12) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en 

geç 14 Aralık 2022 saat 11:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Encümen Şube Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri 

karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve 

postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

14) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 14 Aralık 2022             

Saat: 10:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, 

Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzekkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin 

ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.    

15) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 

bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 

16) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.   

17) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İLAN OLUNUR 

 14681/1-1 
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DİKİLİ AĞAÇLAR SATILACAKTIR 
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Alanya Orman İşletme Müdürlüğünden: 

 
    14712/1-1 
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ENERJİ NAKİL HATTI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Siverek Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Siverek Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, enerji nakil hattı 
yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim 
verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Camikebir Mah. Atatürk Bulv. No:101  
     (Siverek Kaymakamlık Ek Hizmet Binası)  
     Siverek/ŞANLIURFA 
2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Organize Sanayi Bölgesi alanına ait enerji nakil 

hattı yapım işi  
b) Yapılacağı yer : Siverek/ŞANLIURFA 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi 
yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/06/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır.  
e) Keşif Bedeli (2022 TEDAŞ B.F. ile): 10.758.000 TL 
f) Geçici Teminatı : 322.740 TL 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 
nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 15/12/2022, Saat:10:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici 
aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş 
veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 
39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

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

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

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

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

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

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

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

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

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

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

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

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

Siverek Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Camikebir Mah. Atatürk Bulv. 

No:101 (Siverek Kaymakamlık Ek Hizmet Binası) Siverek/ŞANLIURFA adreslerinde görülebilir 

veya 1.000 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

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

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır.  

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

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

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 14816/2-1 
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TESİSAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 68 kalem tesisat malzemesi, %20 artar - azalır toleranslı 

olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale 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 14.12.2022 günü saat 14:00’a 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’da 
açılacaktır. 

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- Kısmi teklife açıktır.(İstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek 

koşuluyla kalem bazında kısmi teklif verebilirler)  
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.   

 14575/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
28.11.2022 tarihli ve 32027 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 

öğretim elemanı alımı ilanımızdaki ÖE2022-11-03 nolu ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 
İLAN 

NO 
BİRİM BÖLÜM 

ANABİLİM 

DALI 
UNVAN ADET DERECE ALES YDS 

PUAN 

TÜRÜ 
ÖZEL ŞART 

ÖE2022

- 11-03 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

MAKİNE 

MÜHENDİSLİĞİ 
OTOMOTİV 

ARŞ. 

GÖR. 
1 5 70 50 SAY 

Otomotiv Mühendisliği Lisans 

mezunu olmak. Otomotiv 

Mühendisliği veya Makine 

Mühendisliği alanında Tezli 

Yüksek Lisans yapmış olmak. 

Otomotiv Mühendisliği veya 

Makine Mühendisliği alanında 

doktora yapıyor olmak. 

İlan olunur. 
 14842/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14831/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14832/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14833/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14834/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14834/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14835/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14882/1-1 
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14851/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14868/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14869/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14870/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14871/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14872/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14881/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14829/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14830/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14873/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
KADROLU PSİKOLOG-PEDAGOG-SOSYAL ÇALIŞMACI ALIM İLANI 
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere ekli listede belirtilen 
yerlerde 132 psikolog, 52 pedagog ve 222 sosyal çalışmacı kadrosuna sözlü sınav sonucuna göre 
toplam 406 personel alımı yapılacaktır. 

2022-KPSS (B grubu) lisans KPSSP3 puan türü sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen 
her bir kadro sayısının 3 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. 

KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek 
puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır. 

I) Başvuru Şartları 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
2. 2022 yılı lisans Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha 

yukarı puan almak, 
3. a) Psikolog kadrosuna atanabilmek için; Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak, 
 b) Pedagog kadrosuna atanabilmek için; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya 

Eğitim Programları ve Öğretim lisans bölümlerinin birinden mezun olmak, 
 c) Sosyal Çalışmacı kadrosuna atanabilmek için; Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler 

lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,  
4. Diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla 

yabancı üniversitelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak. 
II) Başvuru Tarihi, Şekli ve İstenilen Belgeler 
Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı 

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup, duyuruda 
belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  

Başvurular 05 Aralık 2022 tarihinde başlayıp, 16 Aralık 2022 tarihinde saat 23:59:59’da 
sona erecektir.  

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından 
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” 
ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye 
alınmayacaktır.  

Sisteme yüklenmesi gereken belgeler; 
1. Fotoğraflı özgeçmiş,  
2. Denklik gösterir belge (Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurt dışındaki 

öğretim kurumlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye 
alınabilmesi için başvuru sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik 
Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.), 

Belgelerin pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir. 
III) Başvuru Sonuçlarının İlan Edilmesi ve İtiraz 
Başvuru sonuçları www.adalet.gov.tr ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi. 

cbiko.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat 
yapılmayacaktır. Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede sözlü sınava 
katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. Bunlardan sözlü 
sınava girmiş olanların sözlü sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. 
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Sözlü sınav başvurusu ile ilgili itirazlar başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 
(beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Bakanlığımız Personel Genel 
Müdürlüğüne yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan 
inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme 
alınmayacaktır. 

IV) Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi 
Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi www.adalet.gov.tr 

internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sözlü sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı 
üzerinden görüntüleyebilecektir.  

V) Sözlü Sınavın Konuları 
Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 40, 
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20, 
Genel kültür 20, 
Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, 
puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın 

alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı kadronun gerektirdiği 
teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır. 

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 
puan almaları gerekmektedir. 

VI) Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması 
Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik 

ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda 
belirtilen kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır. 

Sınav sonuçları, atanmaya hak kazananlar ile atama sırasında istenilecek belgeler 
www.adalet.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin 
bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.  

VII) Diğer Hususlar 
Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir. 
Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır. 
Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. 

(Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde memuriyet veya kamu görevine uygun 
olmadığı değerlendirilen adayların atamaları yapılmayacaktır). 

Bu sınavın başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak 
bilgilendirme, sonuçların duyurulması ve çağrılar www.adalet.gov.tr ve Kariyer Kapısı 
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinde yapılacaktır. Ayrıca adaylara tebligat 
yapılmayacaktır. 

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.  
EK: Kadroları Gösterir Liste  
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İçişleri Bakanlığından: 
STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV İLANI 

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 50 
Stajyer Kontrolör kadrosunda personel istihdam edilmek üzere 16-20 Ocak 2023 tarihleri arasında 
Ankara’da giriş(sözlü) sınav yapılacaktır. 

A) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVINA KATILMA ŞARTLARI 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan 

şartları taşımak, 
2- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve 

idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve 
yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak, 

3- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını 
doldurmamış olmak (01/01/1988 tarihinden sonra doğanlar), 

4- 2021-2022 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP(9) puan türünden en az 
70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı 
aday arasına girmek (sıralamaya giren son aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş(sözlü) 
sınavına alınır). 

B) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ  
1- Başvurular; e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu nedenle adayların www.turkiye.gov.tr 

hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet 
şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez 
Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini 
ibraz ederek temin edebileceklerdir. 

2- Başvurular; 12-16 Aralık 2022 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr 
adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday 
Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik 
ortamda alınacaktır. 

3- Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat başvurular 
kabul edilmeyecektir.  

4- e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav 
Başvuru” linkine erişim sağlandığında, kimlik, öğrenim, askerlik ve YDS bilgileri otomatik 
olarak gelmektedir. Profil bilgileri eksik veya hatalı olan adaylar ilgili kurumlarla iletişime 
geçerek, gerekli düzeltmeleri yaptırmak zorundadırlar. 

5- Yükseköğrenim mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adayların; öğrenim 
bilgileri e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. 
Bilgilerinde, hata/eksiklik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen 
adaylar ekleme/düzeltme yapmak için mezun oldukları üniversitenin ilgili birimleri ile görüşerek 
YÖKSİS üzerinden bilgilerini güncellettirmeleri zorunludur. Aksi takdirde bu durumda olan 
adaylar, sınava başvuruda bulunamayacaklardır.  

6- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda 
aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi 
yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri 
gerekmektedir. 
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7- Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak 
gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini 
manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne 
yüklemeleri zorunludur. 

8- e–Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav 
Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamada yer alan “Kişisel Bilgiler” sayfasında fotoğrafı 
otomatik gelmeyen adayların, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün https://www.icisleri. 
gov.tr/personel internet adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında 
Kullanılacak Fotoğraf Standartları” bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş 
fotoğrafını (600x800 boyutlarında 300 dpi çözünürlükte) pdf ya da jpeg formatında modüle 
yüklemeleri zorunludur. 

9- Başvurusunu tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların 
“Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi 
gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar 
herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 

10- Başvurular 16 Aralık 2022 tarihi saat: 17:30’ da sona ereceği için modül kapanacak 
olup, başvuru yapmayan adayların belirtilen tarih ve saate kadar “İçişleri Bakanlığı Aday Profil 
Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda 
yapmaları “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu işlemi 
gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar 
herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 

11-  Başvuru tarihleri arasında bilgilerinde eksik veya hata olduğunu fark edip değişiklik 
yapmak isteyen adayların “Başvurumu İptal Et” butonuna basarak başvurularını iptal etmeleri 
gerekmektedir. Başvurusunu iptal eden adayın sistemdeki kayıtlı başvurusu silinmiş olacaktır. 
Adayların tekrar “Başvur” butonuna basarak açılan ekrandan başvurularını yenilemeleri 
gerekmektedir. Başvurusunu yenileyen adayların bu işlemi 16 Aralık 2022 tarihi saat 17:30’dan 
önce tamamlayarak “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu 
işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan 
adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 

12- Adaylar başvurularını tamamlayıp, “Başvurumu Tamamla” butonuna basıp 
başvurusunu modüle kaydettikten sonra “Başvurunuz tamamlanmıştır.” uyarısı ekrana gelecek 
olup, aynı ekranda yer alan “İş Talep Formu İndir” butonuna basarak İş Talep Formunun çıktısını 
alabilecekleri gibi e- Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve 
Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden de İş Talep 
Formunun çıktısını istedikleri zaman alabileceklerdir.  

13- Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak 
yapılmasından ve istenilen belgelerin modüle yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar 
sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 

14- Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular ile eksik veya hatalı sınav 
başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir. 

 



30 Kasım 2022 – Sayı : 32029 RESMÎ GAZETE Sayfa : 199 

C) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ 
Adaylar sınav sürecine ait durum bilgilerini(4 katı aday arasına girip/giremediği, 

başvurusunun kabul edilip edilmediği, itiraz sürecini, giriş(sözlü) sınav yeri/ tarihi/ saati 
bilgilerini, giriş(sözlü) sınava katılım durum bilgisini,  giriş(sözlü) sınav puanını, asıl/ yedek 
sonuç bilgisini) e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav 
Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden takip edebileceklerdir. 
Ayrıca sınav sonuçları ile ilgili adaylara herhangi bir yazılı bildirim yapılmayacaktır.  

“İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile 
açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden durum bilgisinin ve duyuruların takip 
edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır. 

Sınav süreci ile ilgili gerek duyulması halinde İçişleri Bakanlığının resmi internet 
adresinin “Duyurular” kısmında adayları bilgilendirme amacı ile duyuru yapılabilecektir. 

Ç) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Sınavın yapıldığı dönem itibarıyla geçerliliği bulunan KPSSP(9) puan türü ve 

sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı içerisine giren ve komisyonca 
yapılan değerlendirme sonucunda başvuruları kabul edilen adaylar, giriş(sözlü) sınava alınacaktır. 
Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da giriş(sözlü) sınavına alınacaktır.  

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır 
bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya 
geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 
Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili 
olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, atanma şartlarını taşımayanlar ve/veya atanma 
şartlarını kaybedenler ile başvuru aşamasında ilanda istenilen ilgili belgeler dışında farklı belgeler 
yükleyenler ve Bakanlıkça istenilmesi durumunda ilanda aranılan şartlara ilişkin ilgili belgeyi 
ibraz edemeyenler, giriş(sözlü) sınavına alınmayacaktır. Bu hususların sonradan anlaşılması 
durumunda ise ilgili adaylar giriş(sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz 
sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların da atamaları iptal edilecektir. Bu 
adaylar hakkında, ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere 
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

D) İTİRAZ 
KPSSP(9) başarı puan sıralamasına göre belirlenen değerlendirme sonuçlarına itirazlar; 

“İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan 
uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden ve SMS ile başvurularının reddedildiğine ilişkin 
bilgilendirmenin adayların erişimine açıldığı tarihten itibaren üç iş günü içinde hafta içi (09:30-
17:30) mesai saatleri arasında ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususların 
belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. 

Giriş(sözlü) sınav sonuçlarına itirazlar ise; sonuçların duyurulmasından itibaren üç iş 
günü içinde hafta içi (09:30 17:30) mesai saatleri arasında ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, 
itirazda bulunulan hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. 

İtiraz için belirtilen tarih ve saat aralığında Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına 
iletilen itirazlar değerlendirilecek olup,  belirtilen itiraz tarihleri ve saati dışında Bakanlığımız 
evrak kaydına veya faksına iletilen itirazlar dilekçeleri ise işleme alınmayacaktır. 
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E) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI 
Giriş(sözlü) sınavı; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliği’nin 

“Sınav Konuları” başlıklı 8 inci maddesinde yer alan konu gruplarındaki bilgi düzeyi göz önünde 
bulundurularak tek aşamada yapılacaktır. 

KPSSP(9) puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının en 
fazla dört katı kadar aday arasına giren ve başvuruları komisyonca kabul edilen adaylar, KPSS 
puan sıralamasına göre giriş(sözlü) sınavına alınacaktır. Giriş(sözlü) sınavında adaylar, sınav 
konularına ilişkin bilgi düzeyi (50) puan, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve 
muhakeme gücü (10) puan, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu 
(10) puan, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10) puan, genel yetenek ve genel kültür (10) 
puan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10) puan üzerinden değerlendirilecektir.  

F) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  
Giriş(sözlü) sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alan adaylar 

başarılı sayılır. Giriş(sözlü) sınavında, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması 
alınarak adayların giriş(sözlü) sınav puanı tespit edilecektir. Her aday için verilen giriş(sözlü) 
sınav puanı adayın başarı puanını oluşturur. Giriş(sözlü) puanları aynı olan adayların olması 
durumunda, KPSS puanı en yüksek olan adaya öncelik verilecektir. 

Giriş(sözlü) sınavında değerlendirme tutanağı dışında sesli ve görüntülü herhangi bir kayıt 
sistemi kullanılmayacaktır. 

Giriş(sözlü) sınavından en az 70 puan almış olmak,  sınav sonuçlarına göre asıl ve yedek 
aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir. 

Giriş(sözlü) sınav sonuçları, asıl ve yedek adaylar ile ilgili bilgilendirmeler, 
Bakanlığımızca belirlenecek tarihte e- Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri 
Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” 
sekmesinden adaylara bildirilecektir.  

G) ATAMA İŞLEMLERİNE ESAS İSTENİLECEK BELGELER 
Giriş(sözlü) sınav sonucuna göre atanmaya hak kazanan adaylar; 
1- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında 

tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik 
belgesinin aslı veya onaylı örneği), 

2- Aday tarafından imzalı İş Talep Formu çıktısı (Adaylar bu belgeleri sınav başvurularını 
tamamladıktan sonra hemen alabilecekleri gibi e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil 
Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” 
sekmesinden başvuru süreci sonrasında da alabileceklerdir.) 

3- Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün https://www.icisleri.gov.tr/personel 
internet adresinin "Örnek Formlar ve Dilekçeler" linkinden temin edilip, doldurularak 
imzalanacak “Mal Bildirim Formu”, “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu” ve “Devlet 
Memurluğuna İlk Defa veya Yeniden Atama Başvuru Formu”nu Bakanlığımızca belirlenecek 
tarihlerde İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şubesi Müdürlüğüne elden teslim 
etmeleri gerekmektedir. 

4- Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde atama evraklarını teslim etmeyen adaylar 
atanma haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak 
talebinde bulunamayacaklardır. 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 
 14815/1-1 
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Orman Genel Müdürlüğünden: 
ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY STATÜSÜNDE DAİMİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul 
Sayılmayacak Şekilde Yararlananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 
141 engelli ve 83 eski hükümlü/TMY statüsünde çalıştırılmak üzere toplamda 224 daimi işçi 
alımı yapılacaktır. 

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında 
belirtilecektir. Bu ilanlar 06.12.2022 – 12.12.2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden 
yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR 
üzerinden yapacaklardır. 

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar 
aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. 
Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü 
internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı 
tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş 
Kanunu uyarınca iki aydır. Aday işçilerin idaremizde uygulanan işletme toplu iş sözleşmesine tabi 
olmaları durumunda deneme süresi dört ay olarak uygulanacaktır. 

Engelli statüsüne başvuru yapan adayların sözlü sınavı Bölge Müdürlükleri merkezinin 
yer aldığı İl’de yapılacak iken eski hükümlü/TMY statüsüne başvuru yapan adayların sözlü ve 
uygulamalı sınavı ise Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Ankara İlinde gerçekleştirilecektir. 
İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar, noter kurası ile 
sınav yeri ve tarihi Orman Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan 
edilecektir.  

Her aday, yalnızca bir açık iş ilanına başvuru yapabilecektir. Ayrıca talep şartlarını 
taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her 
aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. 

ENGELLİ DAİMİ İŞÇİ ALIMI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 
GENEL ŞARTLAR 
1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,  
3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, 

anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet 
sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, 
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,  
5.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,  
6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak,  
7.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl’de ikamet ediyor olmak, 
8. Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından 

alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir, 
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9.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav 
sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer 
alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece 
sonlandırılabilecektir. 

ÖZEL ŞARTLAR 
1.Aşağıdaki belgelerin en az bir tanesine sahip olmak. 
MEB onaylı;  
*Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası, 
*Bilgisayar Operatörlüğü Sertifikası, 
*Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası, 
*İnsan Kaynakları Sertifikası, 
*Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikası, 
*Halkla İlişkiler Sertifikası, 
*Personel Bordro ve Özlük İşleri Sertifikası, 
*Genel Muhasebe Sertifikası,  
*Çağrı Merkezi Sertifikası 
Ortaöğretim/Ön lisans/Lisans düzeylerinde yukarıda yer alan sertifikaların konusu olan 

dersleri almış olmak ve bunun transkript ile ispatlanması halinde yeterli kabul edilecektir. 
2.En az Ortaöğretim mezunu olmak. 
3.Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşından gün almamış olmak. 
ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY DAİMİ İŞÇİ ALIMI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 
GENEL ŞARTLAR 
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,  
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak, 

4.Eski hükümlü veya Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan (TMY) 
olduklarına dair durumlarını belgelendirmek, 

5.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,  
6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz 

olmak,  
7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak, 
8.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav 

sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer 
alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece 
sonlandırılabilecektir. 

9. İŞKUR Açık İş İlanları Ulusal düzeyde yapılacaktır. 
ÖZEL ŞARTLAR 
1.En az ortaöğretim mezunu olmak, 
2. ”Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” 

onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak 
(Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir), 

3.Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşından gün almamış olmak. 
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KONTENJAN AÇIĞI OLAN 
İLLER 

İL BAZINDA KONTENJAN AÇIĞI TOPLAM ENGELLİ ESKİ HÜKÜMLÜ 
ADANA 5 3 8 
AFYONKARAHİSAR 2 1 3 
ANKARA 3 1 4 
ARDAHAN 2 1 3 
ARTVİN 9 4 13 
AYDIN  1 1 
BALIKESİR 9  9 
BARTIN 1 1 2 
BİLECİK 3 2 5 
BOLU 6 4 10 
BURDUR  2 2 
BURSA 2  2 
ÇANAKKALE 1 2 3 
ÇANKIRI 3 1 4 
ÇORUM 3 2 5 
DENİZLİ 2 2 4 
DÜZCE 2 1 3 
EDİRNE 1 1 2 
ERZİNCAN  2 2 
ERZURUM 1 1 2 
ESKİŞEHİR  4 4 
GAZİANTEP 1  1 
GİRESUN 5  5 
GÜMÜŞHANE 3 1 4 
HATAY 4  4 
ISPARTA 1 1 2 
İSTANBUL 3  3 
İZMİR  2 2 
KAHRAMANMARAŞ 2 1 3 
KARABÜK 2 2 4 
KARAMAN 2  2 
KARS 2  2 
KASTAMONU 12 6 18 
KAYSERİ 3  3 
KIRKLARELİ 2 1 3 
KONYA 4 2 6 
KÜTAHYA 4 2 6 
MANİSA 3 2 5 
MERSİN  5 5 
MUĞLA  5 5 
ORDU 2 1 3 
OSMANİYE 2  2 
RİZE 3 1 4 
SAKARYA  2 2 
SİNOP 3 2 5 
SİVAS 2  2 
ŞANLIURFA 1  1 
TEKİRDAĞ 1 1 2 
TOKAT 3  3 
TRABZON 4 2 6 
UŞAK 2 1 3 
YALOVA 1  1 
YOZGAT 4 5 9 
ZONGULDAK 5 2 7 

TOPLAM: 141 83 224 
İlan olunur. 14838/1-1 
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Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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 14863/1-1 

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

VAKFIN ADI: Yusuf Beyazıt Eğitim ve Kültür Vakfı (YUBEV) 

VAKFEDENLER: Yusuf BEYAZIT, Emine BEYAZIT. 

VAKFIN İKAMETGAHI: TOKAT  

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Küçükçekmece 6.Asliye Hukuk Mahkemesinin 17.11.2022 tarih ve E:2022/328, 

K:2022/313 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Mehmet Beyazıt oğlu Yusuf Beyazıt’ın aile bireylerinden ihtiyaç 

sahibi olanlara eğitim, öğrenim, sağlık, barınma vb. yardımlarda bulunmak ve vakıf senedinde 

belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Tokat İli, Başçiftlik İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1447 

parsel, zemin kat, 7 nolu bağımsız bölüm(işyeri) ve 10.000,00 TL (OnbinTürkLirası). 

YÖNETİM KURULU: Yusuf BEYAZIT, Durmuş BEYAZIT, Fadime Zehra ŞENER, 

Şule Nur BEYAZIT KELEŞ, Meral BEYAZIT, Taha Enes ŞENER, Hüseyin KELEŞ, Mehmet 

Emin BEYAZIT, Ahmet KAYHAN, Mehmet DEMİR, Maşide Niğmet MEMİŞ, Osman 

PEKSARI, Fatih BAŞARA. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:    

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek 

vakfiyesinde aynı ve benzer amaçları bulunan mazbut bir vakfa ya da kamu kurumuna devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.  

 14883/1-1 
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Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

ilgili maddeleri “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, “Yükseköğretim 
Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmelik”, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik” ve “Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve 
Atama Esasları” ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.  

ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSU GENEL ŞARTLAR  
1. Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-
Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 
657 Sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz 
Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme 
ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.  

2. Yabancı Dil Yeterliliği  
a) Üniversitemiz Öğrenim Dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, 

araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemize ilk 
kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL veya YÖK 
tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 23.03.2016 
tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç 
koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.  

b) Türkçe Öğretim Yapan Bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp 
Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS,YÖKDİL veya YÖK tarafından 
Kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 55 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 
sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç 
koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. 

3. Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar 
açıklama sütununda belirtilmiştir.  

4. Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. 
Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik 
kazanacaktır.  

ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER  
1. YÖK Formatında detaylı özgeçmiş  
2. Doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent Kadrosu Başvuruları için)  
3. Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, 

Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden 
alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.) 

4. Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma https://bau.edu.tr/insankaynaklari 
adresinden ulaşılabilir.)  

5. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi  
6. Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)  
7. Başvuru Dilekçesi (https://bau.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.) (Başvuru 

dilekçelerinde başvurulan kadronun Fakülte/Yüksekokul, Unvanı, Başvuru Tarihi ve ilan sıra 
numarası açıkça belirtilmelidir.) 

8. Adaylar tezlerini, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini 
kapsayan 1 takım akademik dosya ile bu çalışmaların yer aldığı, Prof. adayları için 7 adet CD 
veya USB, Doç. ve Dr. Öğr. Üyesi adayları için 4 adet CD veya USB'yi teslim edeceklerdir. 
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9. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
10. 1 Adet Fotoğraf  
Başvuru Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Yıldız 

Mahallesi Çırağan Caddesi No. 4 Beşiktaş İstanbul  
Tel: (212) 381 58 52 - 69 - 74 
Öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte 

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süre içerisinde Şahsen veya Kurye yoluyla 
başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul 
edilmeyecektir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu 
değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan 
tarihinden itibaren (30/11/2022 – 14/12/2022) 15 gündür. 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI 

SIRA 
NO FAKÜLTE BÖLÜM 

ANABİLİM 
DALI / 

PROGRAM 
UNVAN SAYI AÇIKLAMALAR 

1 
Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler Ortodonti Prof. Dr. 1 
Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, Doktorasını 
Ortodonti alanında tamamlamış olmak, Doçentliğini 
Ortodonti alanında almış olmak. 

2 
Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler Ortodonti Doç. Dr. 1 
Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, Doktorasını 
Ortodonti alanında tamamlamış olmak, Doçentliğini 
Ortodonti alanında almış olmak. 

3 
Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler Ortodonti 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, Doktorasını 
ve/veya Uzmanlığını Ortodonti alanında tamamlamış 
olmak.  

4 
Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler 
Restoratif Diş 
Tedavisi 

Prof. Dr. 1 

Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, Doktorasını 
Restoratif Diş Tedavisi alanında tamamlamış olmak, 
Doçentliğini Restoratif Diş Tedavisi alanında almış 
olmak, restoratif diş hekimliğinde lazer uygulamaları, 
adeziv restoratif materyallerin biyouyumluğu, bağlanma 
dayanınımı, renk değişimi ve minimal invaziv diş 
tedavileri alanında çalışmalar gerçekleştirmiş olmak. 

5 
Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler Peridontoloji Doç. Dr. 1 

Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktora veya 
diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini Periodontoloji 
alanında tamamlamış olmak, Doçentliğini Periodontoloji 
alanında almış olmak. 

6 
Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler Peridontoloji Prof. Dr. 1 

Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktora veya 
diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini Periodontoloji 
alanında tamamlamış olmak, Doçentliğini Periodontoloji 
alanında almış olmak. 

7 
Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler 
Ağız, Diş ve 
Çene 
Radyolojisi 

Doç. Dr. 1 

Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktora veya 
diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini Ağız, Diş ve Çene 
Radyolojisi alanında tamamlamış olmak, Doçentliğini 
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında almış olmak. 

8 
Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler 
Çocuk Diş 
Hekimliği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktora veya 
diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini Çocuk Diş Hekimliği 
alanında tamamlamış olmak. 

9 
Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler Endodonti 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktora veya 
diş hekimliğinde uzmanlık eğitiminiEndodonti alanında 
tamamlamış olmak. 

10 
Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler 
Ağız, Diş ve 
Çene 
Radyolojisi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktora veya 
diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini Ağız, Diş ve Çene 
Radyolojisi alanında tamamlamış olmak. 

11 
Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler 
Ağız, Diş ve 
Çene Cerrahisi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktora veya 
diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini Ağız, Diş ve Çene 
Cerrahisi alanında tamamlamış olmak. 
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12 
Eğitim Bilimleri 
Fakültesi 

Eğitim 
Bilimleri 

Rehberlik ve 
Psikolojik 
Danışmanlık  

Prof. Dr. 1 

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık alanında tamamlamış olmak. 
Çocuk, ergen ve yetişkin psikolojik sağlığını anlamaya 
yönelik çalışmalar yapmış olmak. Lisans, yüksek isans 
ve doktora seviyesinde çalıştığı araştırma konuları ile 
psikolojik danışman eğitimiyle ilgili konularda ders 
vermiş olmak. 

13 Eğitim Bilimleri 
Fakültesi 

Temel Eğitim  Okul Öncesi 
Eğitimi  

Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim alanında 
almış olmak, okul öncesi eğitim alanında çalışmalar 
yapmış olmak, okul öncesi eğitimde program geliştirme 
deneyimine sahip olmak. 

14 
Eğitim Bilimleri 
Fakültesi Temel Eğitim  

Okul Öncesi 
Eğitimi  Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Türkçe Eğitimi alanında almış olmak, Çocuk 
Edebiyatı alanında dersler vermiş olmak, Çocuk 
Edebiyatı yayıncılığı konusunda deneyim sahibi olmak. 

15 
Eğitim Bilimleri 
Fakültesi Temel Eğitim  

Okul Öncesi 
Eğitimi  

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 

Doktorasını Okul Öncesi Eğitimi ya da Çocuk Gelişimi 
ve Eğitimi alanında tamamlamış olmak. 

16 
Eğitim Bilimleri 
Fakültesi Temel Eğitim  

Okul Öncesi 
Eğitimi  Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Okul Öncesi Eğitimi ya da Çocuk Gelişimi 
ve Eğitimi alanında almış olmak.  

17 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku 
Anayasa 
Hukuku Prof. Dr. 1 

Anayasa Hukuku Doçenti olmak, Akademik düzeyde 
İngilizce ve Fransızca'yı kullanabilmek (tercihan yabancı 
dilde yayın yapabilmek), ilgili anabilim dalında lisans ve 
lisansüstü ders vermiş olmak. 

18 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Milletlerarası 
Özel Hukuk 

Prof. Dr. 1 

Milletlerarası Özel Hukuk Doçenti olmak,ilgili anabilim 
dalında Lisans ve Lisanüstü ders vermiş olmak, 
akademik düzeyde İngilizceyi kullanabilmek (tercihan 
İngilizce yayını bulunmak) 

19 
Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve 
Diyetetik 

Beslenme ve 
Diyetetik 
(Türkçe) 

Doç. Dr. 1 
Doçentliğini “Beslenme ve Diyetetik” alanında almış 
olmak. “Beslenme ve Diyetetik” alanında bilimsel 
çalışmaları ve yayınları olmak. 

20 
Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik 

Hemşirelik 
(Türkçe) Doç. Dr. 1 

Doçentliğini “Kardiyoloji Bilim/Sanat” alanında almış 
olmak ve Kardiyoloji alanında bilimsel çalışmaları ve 
yayınları olmak.  

21 
Sağlık Bilimleri 
Fakültesi  

Egzersiz ve 
Spor Bilimleri  

Egzersiz ve 
Spor Bilimleri  

Dr. Öğr. 
Üyesi 3 

Egzersiz ve Spor Bilimleri, Fizyoloji, Beden Eğitimi ve 
Spor veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. 

22 
Sağlık Hizmetleri 
Meslek 
Yüksekokulu 

Dişçilik 
Hizmetleri 

Diş Protez 
Teknolojisi Doç. Dr. 1 

Diş hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktora veya 
diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini Ortodonti alanında 
tamamlamış olmak, Doçentliğini Ortodonti alanında 
almış olmak. 

23 
Spor Bilimleri 
Fakültesi 

Spor 
Yöneticiliği 

Spor 
Yöneticiliği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 3 

Spor Yönetimi, Beden Eğitimi ve Spor veya ilgili alanda 
doktora yapmış olmak. 

24 
İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 
Fakültesi 

İşletme İşletme Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

İşletme, Strateji veya İnovasyon alanında doktora 
yapmış olmak. İnovasyon ve Girişimcilik alanlarında 
ulusararası kabul görmüş dergilerde yayın yapmış 
olmak. 

25 
İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 
Fakültesi 

İşletme İşletme 
Dr.Öğr. 

Üyesi/Doç. 
Dr.  

1 

İşletme alanında doktora yapmış olmak, Yönetim 
ve/veya Örgütsel Davranış konularında ulusararası 
kabul görmüş dergilerde yayın yapmış olmak. Araştırma 
Yöntemleri konusunda ders verebilmek. 

26 
İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 
Fakültesi 

Uluslararası 
Finans 

Uluslararası 
Finans 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 

İşletme (Finans konusunda) veya Finans veya Ekonomi 
alanlarından birinde doktorasını son 5 yıl içerisinde 
tamamlamış olmak. Temel istatistik uygulamalarına 
hakim olmak ve bu konuda ders verebilir olmak. 
Uygulamalı finans/ ekonometri alanında araştırma 
tecrübesine sahip olmak ve yayın yapmış olmak. Stata, 
Eviews, R gibi yazılımlardan en az birini ileri derecede 
kullanıyor olmak. İngilizce ders verme tecrübesine sahip 
olmak. 

27 
İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 
Fakültesi 

Lojistik 
Bölümü 

Lojistik  Prof. Dr. / 
Doç. Dr. 

1 

İşletme, lojistik yönetimi, endüstri mühendisliği veya 
işletme mühendisliği programlarından birinde doktora 
yapmış olmak. Lojistik yönetimi, depo veya envanter 
yönetimi veya tedarik zinciri konularında yayın ve/veya 
proje çalışmaları yapmış olmak.  
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28 
İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 
Fakültesi 

Lojistik 
Bölümü Lojistik  

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 

İşletme, endüstri / işletme mühendisliği lisans mezunu 
olmak, üretim yönetim veya tedarik zinciri konularında 
doktora yapmış olmak.  

29 
İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 
Fakültesi 

Psikoloji Psikoloji 
Dr.Öğr. 

Üyesi/Doç. 
Dr.  

1 

Doktorasını Gelişim Psikolojisi alanında tamamlamış 
olmak. Uzmanlık alanının yanı sıra istatistik ve araştırma 
yöntemleri konusunda ders verebilecek yeterliliğe sahip 
olmak. Kurumun ulusal ve uluslararası yayın ve proje 
profilini yükseltme potansiyeline sahip olmak. 

30 
İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 
Fakültesi 

Psikoloji Psikoloji 
Dr.Öğr. 

Üyesi/Doç. 
Dr.  

2 

Lisans eğitimini Psikoloji, doktorasını Klinik Psikoloji 
alanında tamamlamış olmak. Uzmanlık alanında ders 
verebilecek yeterliliğe sahip olmak. Kurumun ulusal ve 
uluslararası yayın ve proje profilini yükseltme 
potansiyeline sahip olmak. 

31 
İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 
Fakültesi 

Psikoloji Psikoloji 
Dr.Öğr. 

Üyesi/Doç. 
Dr.  

1 

Doktorasını Sosyal Psikoloji alanında yapmış 
olmak. Uzmanlık alanının yanı sıra istatistik ve araştırma 
yöntemleri konusunda ders verebilecek yeterliliğe sahip 
olmak. Kurumun ulusal ve uluslararası yayın ve proje 
profilini yükseltme potansiyeline sahip olmak. 

32 
İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 
Fakültesi 

Psikoloji Psikoloji 
Dr.Öğr. 

Üyesi/Doç. 
Dr.  

1 

Doktorasını Bilişsel Psikoloji alanında tamamlamış 
olmak. Uzmanlık alanının yanı sıra istatistik ve araştırma 
yöntemleri konusunda ders verebilecek yeterliliğe sahip 
olmak. Kurumun ulusal ve uluslararası yayın ve proje 
profilini yükseltme potansiyeline sahip olmak. 

33 
İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 
Fakültesi 

Ekonomi ve 
Finans  

Ekonomi ve 
Finans  Prof. Dr. 1 

Doktora derecesini “İktisat” alanında almış olmak. 
Doçentlik derecesini “Makro İktisat” alanında almış 
olmak. Social Science Citation Index'te taranan 
dergilerde makro iktisat veya finans alanında 
yayınlanmış makalesi bulunmak. Uluslararası projede 
görev almış olmak. 

34 
İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 
Fakültesi 

Yönetim 
Bilişim 
Sistemleri  

Yönetim 
Bilişim 
Sistemleri  

Prof. Dr.  1 

Bilişim Sistemleri alanında Doktorasını tamamlamış ve 
Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Doçentlik derecesi 
almış olmak; Dijital dönüşüm, büyük ölçekli sistemler, 
KOBİler için bilişim stratejileri konularında uluslararası 
yayınlar ve projeler üretmiş olmak. Scopus dizinince 
taranan dergilerde akademik yayınlara sahip olmak. 

35 
İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 
Fakültesi 

Yönetim 
Bilişim 
Sistemleri  

Yönetim 
Bilişim 
Sistemleri  

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 

Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği veya İşletme 
alanında Doktorasını tamamlamış olmak; Dijital 
dönüşüm veya İşletmeler için akıllı uygulamalar 
konusularında yayın veya proje önerilerine sahip olmak. 
Uluslararası kongrelerde sunum yapmış olmak. 

36 
İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 
Fakültesi 

Mütercim ve 
Tercümanlık  

Mütercim ve 
Tercümanlık  Prof. Dr.  1 

Çeviribilim veya İngilizce Mütercim-Tercümanlık 
alanında doçentliğini almış olmak.  

37 
İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 
Fakültesi 

Mütercim ve 
Tercümanlık 
Bölümü 

Mütercim ve 
Tercümanlık 
Bölümü 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 Çeviribilim, Filoloji, İngilizce Mütercim-Tercümanlık veya 
ilgili alanda doktora yapmış olmak.  

38 
İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 
Fakültesi 

Turizm 
Rehberliği  

Turizm 
Rehberliği  

Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 

İşletme, İletişim, Halkla İlişkiler,Turizm Rehberliği veya 
Sanat Tarihi alanlarından birinde doktora programından 
mezun olmak. Turizm rehberliği, turizm pazarlaması, 
turizm iletişimi veya sanat tarihi gibi alanlarda ders 
verebilecek ve bu alanlarda uluslararası yayınlar ve 
projeler üretmiş olmak. Scopus dizinince taranan 
dergilerde akademik yayınlara sahip olmak. 

39 
İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 
Fakültesi 

Turizm 
İşletmeciliği  

Turizm 
İşletmeciliği  

Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 

İşletme, İktisat, endüstri mühendisliği, işletme 
mühendisliği veya Turizm İşletmeciliği alanlarından 
birinde doktora programından mezun olmak. Turizm 
Rekreasyon Yönetimi, Turizm ekonomisi, turizm 
pazarlaması, turizm planlaması, turizmde çevre yönetimi 
gibi alanlarda ders verebilecek ve bu alanlarda 
uluslararası yayınlar ve projeler üretmiş olmak. Scopus 
dizinince taranan dergilerde akademik yayınlara sahip 
olmak. 
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40 İletişim Fakültesi 
Grafik 
Tasarımı  

Grafik 
Tasarımı  

Dr. Öğr. 
Üyesi 3 

Grafik Tasarımı, Görsel Tasarım, Grafik, Etkileşim 
Tasarımı veya ilgili alanda doktora-sanatta yeterliliğini 
almış olmak. 

41 Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi 

İç Mimarlık ve 
Çevre 
Tasarımı  

İç Mimarlık ve 
Çevre 
Tasarımı  

Dr.Öğr. 
Üyesi/Doç. 

Dr.  
1 

İç Mimarlık/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ya da 
Mimarlık alanlarından lisans, doktora ve doçentlik 
derecelerine sahip olmak, Yapı/Yapı Malzemeleri 
konusunda uzman; İçmimarlık Stüdyosu Yapı/Yapı 
Malzemeleri derslerinde görev alabilir olmak. 

42 
Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi 

İç Mimarlık ve 
Çevre 
Tasarımı  

İç Mimarlık ve 
Çevre 
Tasarımı  

Dr.Öğr. 
Üyesi/Doç. 

Dr.  
1 

 İç Mimarlık/İç Mimarlık ve Çevre Tasarım yada Mimarlık 
alanlarından lisans, yüksek lisans ve doktora 
derecelerine sahip olmak, İçmimarlık/Mimarlık/Tasarım 
Tarihi ve Koruma, Restorasyon konularında ders 
verebilir olmak. 

43 
Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi 

İç Mimarlık ve 
Çevre 
Tasarımı  

İç Mimarlık ve 
Çevre 
Tasarımı  

Dr.Öğr. 
Üyesi/Doç. 

Dr.  
1 

İç Mimarlık/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ya da 
Mimarlık alanlarından lisans, doktora ve doçentlik 
derecelerine sahip Yapı Fiziği konusunda uzman; 
İçmimarlık Stüdyosu, Yapı Fiziği derslerinde görev 
alabilir olmak. 

44 Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi 

İç Mimarlık ve 
Çevre 
Tasarımı  

İç Mimarlık ve 
Çevre 
Tasarımı  

Doç. Dr. 1 

Mimarlık alanlarından lisans, doktora ve doçentlik 
derecelerine sahip, İçmimarlık /Mimarlıkta Bilişim 
konusunda uzman; İçmimarlık Stüdyosu ve İçmimarlık 
/Mimarlıkta Bilişim derslerinde görev alabilir olmak.  

45 Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi 

Mimarlık Mimarlık Prof. Dr. 1 

Mimarlık lisans derecesine sahip olmak, Mimari Tasarım 
alanında doçentliğini almış olmak, temel tasarım 
stüdyosunda ders verebilecek, mimari tasarım, kuram ve 
eleştiri alanlarında lisans ve yüksek lisans düzeyinde 
ders verebilir olmak. 

46 
Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi Mimarlık Mimarlık Doç. Dr. 1 

Mimarlık lisans derecesine sahip olmak, Mimari Tasarım 
alanında doçentliğini almış olmak, mimari proje stüdyosu 
yürütebilir, tasarım ve bilişim konularında lisans ve 
yüksek lisans düzeyinde ders verebilir olmak. 

47 Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi 

Mimarlık Mimarlık Doç. Dr. 1 
Mimarlık tarihi alanında doçentliğini almış olmak, 
Mimarlık tarihi lisans ve yüksek lisans derslerini verebilir 
olmak. 

48 Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi 

Mimarlık Mimarlık Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Mimarlık lisans derecesine sahip olmak, Mimari Tasarım 
alanında doktora derecesine sahip olmak, mimari proje 
ve temsil alanlarında ders verebilir olmak. 

49 Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi  

Tekstil ve 
Moda 
Tasarımı  

Tekstil ve 
Moda 
Tasarımı  

Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 
Tekstil ve Moda Tasarımı, Moda Tasarımı, Sanat ve 
Tasarım, Tekstil Tasarımı, Tekstil Mühendisliği veya ilgili 
alanda doktora-sanatta yeterliliğini almış olmak. 

50 
Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Bilgi Güvenliği 
Teknolojisi  

Bilgi Güvenliği 
Teknolojisi  

Prof. Dr. / 
Doç. Dr. 1 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya ilgili 
alanda doktora veya doçentliğini almış olmak. Bilgi 
güvenliği ve kriptoloji, bilişim ve teknoloji hukuku veya 
bilgi sistemleri konularında akademik çalışmalar yapmış 
olmak. 

51 
Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Bilgi Güvenliği 
Teknolojisi  

Bilgi Güvenliği 
Teknolojisi  

Dr. Öğr. 
Üyesi 3 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya ilgili 
alanda doktora yapmış olmak. Bilgi güvenliği ve 
kriptoloji, bilişim ve teknoloji hukuku veya bilgi sistemleri 
konularında akademik çalışmalar yapmış olmak. 

52 
Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Yapay Zekâ 
ve Veri 
Mühendisliği 
Veri 
Mühendisliği 

Yapay Zekâ ve 
Veri 
Mühendisliği 
Veri 
Mühendisliği 

Prof. Dr. / 
Doç. Dr. 1 

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, 
Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanda doçentliğini almış 
olmak. Makine öğrenmesi, bilgisayarla görü veya veri 
analitiği konularında akademik çalışmalar yapmış olmak. 

53 
Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Yapay Zekâ 
ve Veri 
Mühendisliği 
Veri 
Mühendisliği 

Yapay Zekâ ve 
Veri 
Mühendisliği 
Veri 
Mühendisliği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, 
Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış 
olmak. Makine öğrenmesi, bilgisayarla görü veya veri 
analitiği konularında akademik çalışmalar yapmış olmak. 
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54 
Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Tarımsal 
Genetik 
Mühendisliği  

Tarımsal 
Genetik 
Mühendisliği  

Dr. Öğr. 
Üyesi 3 

Tarla Bitkileri Genetiği, Tarımsal Biyoteknoloji, Bitkisel 
Biyoteknoloji, Bitkisel Biyomühendislik veya ilgili alanda 
doktora yapmış olmak. 

55 
Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Bulut Bilişim 
Mühendisliği  

Bulut Bilişim 
Mühendisliği  

Prof. Dr. / 
Doç. Dr. 1 

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, 
Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanda doçentliğini almış 
olmak. 

56 
Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Bulut Bilişim 
Mühendisliği  

Bulut Bilişim 
Mühendisliği  

Dr. Öğr. 
Üyesi 3 

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, 
Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış 
olmak. 

57 Meslek 
Yüksekokulu 

Pazarlama ve 
Reklamcılık  

Pazarlama Prof. Dr. 1 
 Pazarlama alanında doçentliğini almış olmak, Tüketici 
davranışları,marka yönetimi alanlarında çalışmalar 
yapmış olmak. 

58 Meslek 
Yüksekokulu 

Pazarlama ve 
Reklamcılık  

Pazarlama Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Doktorasını İşletme veya Pazarlama alanında yapmış 
olmak, doktoa tezini inovasyon alanında yazmış olmak, 
pazarlama, marka konularında çalışmaları bulunmak, 
uluslararası kabul görmüş dergilerde yayın (makale, 
kitap bölümü) yapmış olmak. 

59 
Meslek 
Yüksekokulu Dış Ticaret Dış Ticaret 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında 
doktorasını tamamlamış, Küresel İlişkiler, Ekonomik 
Politika ve Dış Politika Stratejileri alanlarında çalışmalar 
yürütmüş olmak, Dış Politika ve Ekonomi Politikaları 
alanında ders verebilecek olmak. Uluslararası kabul 
görmüş makale veya kitap bölümü yapmış olmak. 

60 
Meslek 
Yüksekokulu 

Bilgisayar 
Teknolojileri  

Bilgisayar 
Programcılığı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 

Bilgisayar mühendisligi alaninda doktora yapmis olmak. 
Görüntü isleme ve artirilmis gerçeklik alaninda 
çalismalar yapmis olmak. 

61 
Meslek 
Yüksekokulu Dış Ticaret Dış Ticaret 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 

Avrupa Birliği alanında doktorasını tamamlamış, Avrupa 
çalışmaları, uluslararası ekonomik bütünleşme, sosyo-
ekonomik alanlarında çalışmalar yürütmüş olmak, AB 
ortak (gümrük birliği, tek pazar, dış ticaret) politikaları 
alanında ders verebilecek olmak.  

62 Yabancı Diller 
Yüksekokulu 

Yabancı Diller Yabancı Diller Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
İngilizce Öğretmenliği alanında Doktorasını tamamlamış 
olmak. 

63 
Eczacılık 
Fakültesi 

Eczacılık 
Teknolojisi 

Farmasotik 
Teknoloji 

Prof. Dr. / 
Doç. Dr. / 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

1. Eczacılık Fakültesi mezunu olup, Doktorasını 
Farmasötik Teknoloji alanında yapmış olması. 2. 
Science Citation Index (SCI) veya Science Citation 
Index Expanded (SCIE)’te taranan Q1 ve Q2 
kategorisindeki dergilerde ilk isim veya sorumlu yazar 
olarak en az 2 makalesinin olması 3. Tüm yayınlarının 
en az %50’sinin Q1 ve Q2 dergi kategorilerinde yer 
alması 4. Yürütücü veya Araştırmacı olarak 
tamamlanmış ve/veya devam eden TÜBİTAK, TÜSEB 
veya Avrupa Araştırma Konseyi (European Research 
Council-ERC) projesinin olması 5. AB çerçeve 
programları kapsamında yer alan projelerde koordinatör, 
yürütücü, veya araştırmacı olarak yer almış olması 6. 
TÜBİTAK, TÜSEB, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya 
da başarı ödülü almış olmak 7. Doktora çalışmaları 
kapsamında alanı ile ilgili uluslararası nitelikte araştırma 
çalışmaları yapmış ve/veya yurtiçi doktoralı ise en az 1 
yıl yurtdışında nitelikli araştırma çalışmalarında yer 
almış olması 8. Doktora sonrası bir üniversitede veya 
kamu araştırma merkezinde ekip lideri olarak çalışmış 
olmak veya bilimsel projelerde bağımsız akademik proje 
yürütme tecrübesine sahip olması. 
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64 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Anesteziyoloji 
ve 
Reanimasyon 

Prof. Dr. / 
Doç. Dr. / 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

4 

TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK 

KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA 

BELİRTİLMİŞTİR:  

1. Adayın H indexi; 

a. Dr.Öğr.Üyeleri için H index Kriteri 4 

b. Doç. Dr.'lar için H index Kriteri 8 

c. Prof. Dr.'lar için H index Kriteri 12 olmalıdır 

(H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre 

bakılmalıdır) veya 

2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan 

burs ya da başarı ödülü almış olmak veya 

3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak 

seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif 

Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve 

Anjiojenez alanlarında yayınları olmak veya  

4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak veya  

5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; 

temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak 

çalışma yayınlamış olmak. 

65 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Çocuk 
Cerrahisi 

Prof. Dr. / 
Doç. Dr. / 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

66 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp 
Bilimleri Genel Cerrahi Prof. Dr. 1 

67 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Kadın 
Hastalıkları ve 
Doğum 

Prof. Dr. 1 

68 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Kadın 
Hastalıkları ve 
Doğum 

Doç. Dr. 1 

69 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Kadın 
Hastalıkları ve 
Doğum 

Prof. Dr. / 
Doç. Dr. / 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 

70 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Kulak, Burun 
ve Boğaz 
Hastalıkları 

Prof. Dr. / 
Doç. Dr. / 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 

71 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Ortopedi ve 
Travmatoloji 

Prof. Dr. / 
Doç. Dr. / 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

72 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp 
Bilimleri Tıbbi Patoloji 

Prof. Dr. / 
Doç. Dr. / 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 

73 Tıp Fakültesi Dahili Tıp 
Bilimleri Acil Tıp 

Prof. Dr. / 
Doç. Dr. / 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 

74 Tıp Fakültesi Dahili Tıp 
Bilimleri 

Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları 

Prof. Dr. / 
Doç. Dr. / 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

5 

75 Tıp Fakültesi Dahili Tıp 
Bilimleri 

Enfeksiyon 
Hastalıkları ve 
Klinik 
Mikrobiyoloji 

Prof. Dr. / 
Doç. Dr. / 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 

76 Tıp Fakültesi Dahili Tıp 
Bilimleri İç Hastalıkları 

Prof. Dr. / 
Doç. Dr. / 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 

77 Tıp Fakültesi Dahili Tıp 
Bilimleri Nöroloji 

Prof. Dr. / 
Doç. Dr. / 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 

78 Tıp Fakültesi Dahili Tıp 
Bilimleri Nükleer Tıp 

Prof. Dr. / 
Doç. Dr. / 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

79 Tıp Fakültesi Dahili Tıp 
Bilimleri 

Radyasyon 
Onkolojisi 

Prof. Dr. / 
Doç. Dr. / 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

80 Tıp Fakültesi Dahili Tıp 
Bilimleri 

Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları 

Prof. Dr. / 
Doç. Dr. / 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 

81 Tıp Fakültesi Temel Tıp 
Bilimleri Anatomi 

Prof. Dr. / 
Doç. Dr. / 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 

 14735/1/1-1 
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Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

ilgili maddeleri “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, “Yükseköğretim 
Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmelik”, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik” ve “Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve 
Atama Esasları” ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.  

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURUSU 
GENEL ŞARTLAR  

1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak  
2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten 

en az 70 puan almış olmak  
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURUSUNDA 

İSTENEN BELGELER  
1. Başvuru Dilekçesi (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun Fakülte/Yüksekokul, 

Unvanı, Başvuru Tarihi ve ilan sıra numarası açıkça belirtilmelidir.) 
2. Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.  
3. Özgeçmiş,(YÖK Formatında)  
4. ALES Belgesi  
5. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi  
6. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)  
7. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası 

Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)  
8. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)  
9. Deneyim şartı talep edilen kadrolarda çalışılan/çalışılmış olan iş yerlerinden alanları ve 

görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü * 
10. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
11. 1 Adet Fotoğraf  
Başvuru Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Yıldız 

Mahallesi Çırağan Caddesi No. 4 Beşiktaş İstanbul  
Tel: (212) 381 58 52 - 69 - 74 
Sınav Takvimi; 
• İlan Tarihi  : 30 Kasım 2022 
• Son Başvuru Tarihi  : 14 Aralık 2022 
• Ön Değerlendirme Tarihi  : 16 Aralık 20222 
• Giriş Sınavı Tarihi  : 20 Aralık 2022 
• Sonuç Açıklama Tarihi  : 22 Aralık 2022 
Sonuçların açıklanacağı web sitesi: https://bau.edu.tr/insankaynaklari  
Öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte 

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süre içerisinde Şahsen veya Kurye yoluyla 
başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul 
edilmeyecektir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu 
değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan 
tarihinden itibaren (30/11/2022 – 14/12/2022) 15 gündür 
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ÖĞRETIM ÜYESİ DIŞINDAKI ÖĞRETIM ELEMANI KADROLARI 

Sıra  
No 

FAKÜLTE BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI / 
PROGRAM 

UNVAN SAYI AÇIKLAMALAR 

1 
Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler 
Ağız, Diş ve 
Çene 
Cerrahisi 

Öğr. Gör. 1 
Diş hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktora veya 
diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini Ağız, Diş ve Çene 
Cerrahisi alanında tamamlamış olmak. 

2 
Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler 
Restoratif Diş 
Tedavisi 

Öğr. Gör. 1 
Diş Hekimliği fakültesinden mezun olmak, doktora veya 
diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini Restoratif Diş 
Tedavisi alanında tamamlamış olmak. 

3 
Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler 
Protetik Diş 
Tedavisi 

Öğr. Gör. 1 
Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktora veya 
diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini Ağız, Diş ve Çene 
Radyolojisi alanında tamamlamış olmak. 

4 
Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik 
Hemşirelik 
(Türkçe)  

Öğr. Gör. 2 
Hemşirelik Bölümü Ana Bilim dallarından herhangi birinde 
yüksek lisansını tamamlamış olmak ya da doktora 
yapıyor olmak. 

5 Rektörlük Genel Eğitim  Genel Eğitim  Öğr. Gör. 1 
Türk Dili ve Edebiyatı alanında Lisans mezunu olmak ve 
Türk Dili ve Edebiyatı alanında Tezli Yüksek Lisans 
yapmış olmak. 

6 

Sağlık 
Hizmetleri 
Meslek 
Yüksekokulu 

Tıbbi 
Hizmetler ve 
Teknikler  

Tıbbi 
Laboratuvar 
Teknikleri 
Programı 

Öğr. Gör. 1 
Biyoloji, Biyoloji Öğretmenliği alanında Lisans mezunu 
olmak, Biyoloji alanında Tezli Yüksek Lisans mezunu 
olmak. Biyoloji alanında Doktora yapıyor olmak. 

7 

Sağlık 
Hizmetleri 
Meslek 
Yüksekokulu 

Dişçilik 
Hizmetleri 

Diş Protez 
Teknolojisi 
Programı 

Öğr. Gör. 1 
Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktora veya 
diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini Protetik Diş Tedavisi 
alanında tamamlamış olmak. 

8 
Meslek 
Yüksekokulu 

Elektronik ve 
Otomasyon  

Mekatronik 
Programı 

Öğr. Gör. 1 

Elektrik - Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olup, 
Elektrik - Elektronik Mühendisliği programında tezli 
yüksek lisans yapmış olmak ve “Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisliği” alanında doktora yapıyor 
olmak. 

9 
Meslek 
Yüksekokulu  

Bilgisayar 
Teknolojileri  

Bilgisayar 
Programcılığı 
Programı 

Öğr. Gör. 3 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar 
Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim 
Sistemleri ve Teknolojileri, Yazılım Mühendisliği 
alanlarından birinde lisans mezunu olup tezli yüksek 
lisans yapmış olmak ve yine aynı alanlardan birinde 
doktora programına başlamış ve doktora programına 
devam ediyor olmak.  

10 
Meslek 
Yüksekokulu  

Finans-
Bankacılık ve 
Sigortacılık  

Bankacılık ve 
Sigortacılık 
Programı 

Öğr. Gör. 2 

Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Sigortacılık 
alanlarından birinden lisans mezunu olup tezli yüksek 
lisans yapmış olmak ve yine aynı alanlardan birinde 
doktora programına başlamış ve doktora programına 
devam ediyor olmak.  

11 
Meslek 
Yüksekokulu  

Bilgisayar 
Teknolojileri  

Bilişim 
Güvenliği 
Teknolojisi 
Programı 

Öğr. Gör. 3 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yönetim 
Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim 
Sistemleri ve Teknolojileri alanlarından birinde lisans 
mezunu olup tezli yüksek lisans yapmış olmak ve yine 
aynı alanlardan birinde doktora programına başlamış, ve 
doktora programına devam ediyor olmak.  

 14735/2/1-1 
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Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı 

olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama 
kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. 

1- İlanda yeralan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor 
Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde 
başvurmak gerekmektedir. 

2- Profesör ve Doçentler 2547 sayılı Kanunun 36. maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına 
göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır. 

3- Adaylar 657 sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlarını taşımak zorundadır. 
4- Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
5- İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde 

ikamet etmek zorundadır.  
6- İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına BUAKBİS 

sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır.  
(Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/ 

personel adresinde yayınlanmıştır) 
7- İlana başvuruda bulunacak adaylar talep etmeleri durumunda yayın dosyalarını dijital 

ortamda da (Sadece USB-Flash Bellek ile) sunabilir. 
8- Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü yayınlanmış ilanı her aşamasında iptal edebilir. 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
 1- Başvuru dilekçesi. 
(x) 2- Puanlı Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuracak adaylar Başlıca Araştırma 

Eserini belirteceklerdir) 
(x) 3- Özgeçmiş 
(x) 4- Öğrenim Belgeleri (Dr.Öğretim Üyesi adayları Doktora , Profesör-Doçent adayları 

için Doçentlik Belgesi) 
(x) 5- Yabancı Dil Belgesi (Dr.Öğretim Üyesi adayları için) 
6- Sabıka Kaydı (1 adet) 
(x) 7- Onaylı hizmet belgesi (Adaylar çalıştıkları veya ayrıldıkları kurumdan alacaktır) 
(x) 8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
 9- Fotoğraf (2 adet) 
(x) 10- Yayın Dosyası (Puanlı Yayın Listesine Göre Sıralanmış) (Fiziksel veya Dijital 

olarak) 
* Yayınlarına BUAKBİS Sisteminden erişilebilen adaylar (Bursa Uludağ Üniversitesi 

Öğretim Elemanları) dosya teslim etmeyecektir. 
* Yayınlarına BUAKBİS Sisteminden erişilemeyen adaylar ; Profesör kadrosu adayları 6 

adet, Doçent ve Dr.Öğretim Üyesi kadrosu adayları 4 adet dosya (Fiziksel veya Dijital olarak) 
teslim edecektir. 

NOT :(X) İle işaretli belgeler ve yayın dosyası Bursa Uludağ Üniversitesi personelinden 
istenmeyecek olup BUAKBİS Sisteminden alınacaktır. Bu nedenle adayların, istenen bilgilerin 
son durumunu sisteme girmeleri gerekmektedir. 
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BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI KADRO UNV. K.D. AD. AÇIKLAMA 

EĞİTİM 
FAKÜLTESİ 

BİLGİSAYAR VE 
ÖĞRETİM 
TEKNOLOJİLERİ 
EĞİTİMİ  

BİLGİSAYAR VE 
ÖĞRETİM 
TEKNOLOJİLERİ 
EĞİTİMİ  

PROFESÖR 1 1 

Öğretmen eğitiminde Klinik 
Danışmanlık Modelinin 
kullanımı, eğitimde Web 2.0, 
web 3.0 ve metaverse 
ortamlarının kullanımı 
alanlarında çalışmaları olmak. 

EĞİTİM 
FAKÜLTESİ 

BİLGİSAYAR VE 
ÖĞRETİM 
TEKNOLOJİLERİ 
EĞİTİMİ  

BİLGİSAYAR VE 
ÖĞRETİM 
TEKNOLOJİLERİ 
EĞİTİMİ  

PROFESÖR 1 1 

Öğretim Teknolojilerinde İnsan 
Bilgisayar Etkileşimi-
Kullanılabiilrlik, robotik 
kodlama, metaverse öğretim 
tasarımı alanlarında çalışmaları 
olmak 

EĞİTİM 
FAKÜLTESİ 

EĞİTİM BİLİMLERİ  
REHBERLİK VE 
PSİKOLOJİK 
DANIŞMANLIK  

DOÇENT 1 1 

Mutluluğun Kararlılığı ve 
Üniversite Öğrencilerinin 
Kendini Suçlamaya Dayalı 
Pişmanlık Düzeyleri Hakkında 
Çalışmalar Yapmış Olmak 

EĞİTİM 
FAKÜLTESİ 

GÜZEL SANATLAR 
EĞİTİMİ  

RESİM-İŞ EĞİTİMİ 
ANASANAT DALI 

DOÇENT 1 1 

Sanat Eğitimi ile Üstün 
Zekalılar ve Üstün Yetenekliler 
Eğitimi alanlarında çalışmaları 
olmak. 

EĞİTİM 
FAKÜLTESİ 

TEMEL EĞİTİM  SINIF EĞİTİMİ  PROFESÖR 1 1 

Sınıf Öğretmenlerinin Bilim 
Kavramına İlişkin Metaforik 
Algıları, enzimler, konjuge 
polimerler ve fen eğitimi 
alanında çalışmaları olmak. 

EĞİTİM 
FAKÜLTESİ 

TEMEL EĞİTİM  SINIF EĞİTİMİ  DOÇENT 1 1 

Temel Müzik Eğitiminde 
yaratıcılık, müzik eğitimi 
yeterlikleri, Orff-Schulwerk 
yaklaşımı ve disiplinler arası 
sanat eğitimi uygulamaları 
konusunda çalışmalar yapmış 
olmak. 

EĞİTİM 
FAKÜLTESİ 

TEMEL EĞİTİM  SINIF EĞİTİMİ  DOÇENT 1 1 

İlkokulda dil bilgisi öğretimi, 
ilkokulda eleştirel okuma, 
dezavantajlı çocuklar ve 
kaynaştırma eğitimi, beden dili, 
ve değerler eğitimi alanında 
çalışmalar yapmış olmak 

EĞİTİM 
FAKÜLTESİ 

TEMEL EĞİTİM  SINIF EĞİTİMİ  DOÇENT 1 1 

Doçentliğini Temel Eğitim bilim 
dalında almış olmak, sınıf 
öğretmenlerinin okuryazarlık 
öğretimine yönelik öz yeterlik 
algısı ve okuma yazma 
öğrenme sürecinde yaşanılan 
zorluklar konularında 
çalışmaları olmak. 

EĞİTİM 
FAKÜLTESİ 

TÜRKÇE VE 
SOSYAL BİLİMLER 
EĞİTİMİ  

SOSYAL BİLGİLER 
EĞİTİMİ  

DOÇENT 1 1 

Eğitim tarihi bilim alanında 
doçentliğini almış olmak, Türk 
eğitim tarihi ve öğretmen 
okulları tarihi üzerinde 
çalışmaları olmak 
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EĞİTİM 
FAKÜLTESİ 

TÜRKÇE VE 
SOSYAL BİLİMLER 
EĞİTİMİ  

SOSYAL BİLGİLER 
EĞİTİMİ  

DOÇENT 1 1 

Dil felsefesi, eğitim felsefesi, 
felsefe ve edebiyat ilişkisi 
konularında disiplinlerarası 
çalışmalar yapmış olmak. 

EĞİTİM 
FAKÜLTESİ 

TÜRKÇE VE 
SOSYAL BİLİMLER 
EĞİTİMİ  

TÜRKÇE EĞİTİMİ  PROFESÖR 1 1 

Klasik Türk Edebiyatı ve 
Türkçenin Yabancı dil olarak 
öğretimi üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. 

EĞİTİM 
FAKÜLTESİ 

TÜRKÇE VE 
SOSYAL BİLİMLER 
EĞİTİMİ  

TÜRKÇE EĞİTİMİ  DOÇENT 1 1 
Yeni Türk Dili, yazma eğitimi ve 
söz varlığı konularında 
çalışmaları bulunmak. 

EĞİTİM 
FAKÜLTESİ 

TÜRKÇE VE 
SOSYAL BİLİMLER 
EĞİTİMİ  

TÜRKÇE EĞİTİMİ  DOÇENT 1 1 
Yeni Türk Edebiyatı, Yabancı 
dil olarak Türkçe öğretimi 
alanında çalışmaları bulunmak. 

EĞİTİM 
FAKÜLTESİ 

TÜRKÇE VE 
SOSYAL BİLİMLER 
EĞİTİMİ  

TÜRKÇE EĞİTİMİ  
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
3 1 

Doktora derecesini Türkçe 
eğitimi alanında almış olmak, 
yazma eğitimi model ve 
yöntemleri, imla öğretimi, çocuk 
edebiyatı konularında 
çalışmaları olmak 

EĞİTİM 
FAKÜLTESİ 

YABANCI DİLLER 
EĞİTİMİ  

ALMAN DİLİ EĞİTİMİ  
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
3 1 

Doktorasını Alman Dili ve 
Edebiyatı alanında yapmış 
olmak ve Yaratıcı Yazma, 
Karşılaştırmalı Ülkebilgisi, 
Almanca Öğreniminde ülke 
karşılaştırmaları ile ilgili 
çalışmaları olmak. 

EĞİTİM 
FAKÜLTESİ 

YABANCI DİLLER 
EĞİTİMİ  

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ  
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
3 1 

Doktorasını İngiliz Dili Eğitimi 
alanında yapmış olmak ve 
İngilizce Öğretmenlerinin dil 
öğrenme ve öğretmeye yönelik 
inançları ve motivasyonları, 
dünya İngilizceleri ve İngilizce 
sesletim konularında çalışmalar 
yapmış olmak 

FEN-EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

BİYOLOJİ  GENEL BİYOLOJİ  PROFESÖR 1 1 

Doçent unvanını Biyoloji 
alanında almış olmak. Kanser 
gen mutasyonu tespiti ile radyo-
koruyucu etki alanlarında 
çalışmalara ve kayıtlı nükleotid 
dizilerine (NCBI) sahip olmak  

FEN-EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

FİZİK  
ATOM VE MOLEKÜL 
FİZİĞİ  

DOÇENT 1 1 

Doçent unvanını Fizik alanında 
almış olmak. Nükleer manyetik 
rezonans, dinamik nükleer 
polarizasyon ve elektron spin 
rezonans alanlarında 
çalışmaları olmak 

FEN-EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

FİZİK  KATIHAL FİZİĞİ  
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
3 1 

Doktora derecesini Fizik 
alanında almış olmak. 
Yarıiletken cihazlar, 
optoelektronik sensörler ve 
fotonik alanlarında çalışmaları 
olmak  
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FEN-EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

FİZİK  
YÜKSEK ENERJİ VE 
PLAZMA FİZİĞİ  

DOÇENT 1 1 

Doçent unvanını Fizik alanında 
almış olmak. Parçacık 
dedektörlerinin kalorimetre 
ünitelerinde enerji ve konum 
çözünürlükleri üzerine 
çalışmaları olmak 

FEN-EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

KİMYA  ORGANİK KİMYA  PROFESÖR 1 1 

Doçent unvanını Kimya 
alanında almış olmak. 
Heterohalkalı bileşikler, 
mikrodalga destekli sentez ve 
adli bilimler alanlarında 
çalışmaları olmak 

FEN-EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

TARİH  ORTAÇAĞ TARİHİ  DOÇENT 1 1 

Doçent unvanını İslam Tarihi ve 
Sanatları alanında almış olmak. 
Abbasiler üzerine çalışmaları 
olmak 

FEN-EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI  

HALK BİLİMİ 
(FOLKLOR)  

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
2 1 

Doktora derecesini Türk Dili ve 
Edebiyatı alanında almış 
olmak. Avrupa birliği Erasmus 
projelerinde yer almak, kadın 
çalışmaları, yerel folklor, âşık 
edebiyatı üzerine çalışmalar 
yapmış olmak 

HUKUK 
FAKÜLTESİ 

ÖZEL HUKUK İSLAM HUKUKU 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 1 

Hukuk ve İlahiyat Fakültesi 
mezunu olmak. İslam 
Hukukunda yüksek lisans ve 
doktora yapmış olmak 

İKTİSADİ VE 
İDARİ BİLİMLER 
FAKÜLTESİ 

İKTİSAT  
İKTİSADİ GELİŞME 
VE ULUSLARARASI 
İKTİSAT  

PROFESÖR 1 1 

Uluslararası İktisat Bilim 
alanında Doçent ünvanı almış 
olmak.Türkiye'nin dış ticaret 
yapısı, uluslararası rekabet 
gücü ve dış ticaret politikası 
araçları ve etkileri ile ilgili 
çalışmalar yapmış olmak.  

İKTİSADİ VE 
İDARİ BİLİMLER 
FAKÜLTESİ 

İKTİSAT  
İKTİSADİ GELİŞME 
VE ULUSLARARASI 
İKTİSAT  

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 1 

Doktorasını İktisat Anabilim 
Dalında yapmış olmak. İktisadi 
gelişmede yeni kurumsal 
yaklaşımlar üzerine çalışmalar 
yapmış olmak.  

İKTİSADİ VE 
İDARİ BİLİMLER 
FAKÜLTESİ 

İKTİSAT  İKTİSAT TEORİSİ  DOÇENT 1 1 

Doçent ünvanını Finans 
alanından almış olmak ve 
İslami Finas alanında 
çalışmalar yapmış olmak.  

İKTİSADİ VE 
İDARİ BİLİMLER 
FAKÜLTESİ 

İŞLETME  
YÖNETİM VE 
ORGANİZASYON  

DOÇENT 1 1 

Doçent ünvanını Yönetim ve 
Strateji Bilim alanından almış 
olmak. Birey-Örgüt uyumu, 
Stratejik Yönetim, Sosyal 
Girişimcilik alanlarında 
çalışmalar yapmış olmak.  

İLAHİYAT 
FAKÜLTESİ 

İSLAM TARİHİ VE 
SANATLARI  

İSLAM TARİHİ  PROFESÖR 1 1 

İslam Tarihi alanında doçent 
olmak. Osmanlı Klasik 
Döneminde Bursa Sosyal Tarihi 
ve Vakıflar alanında çalışmaları 
olmak. 
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İLAHİYAT 
FAKÜLTESİ 

İSLAM TARİHİ VE 
SANATLARI  

TÜRK İSLAM 
SANATLARI TARİHİ  

PROFESÖR 1 1 

Türk İslam Sanatları Tarihi 
alanında doçent olmak. 
Osmanlı mimarisi ve kitap 
sanatları üzerine akademik 
çalışmaları bulunmak; ebru 
sanatı icrası yapmak ve bu 
alanda ulusal ve uluslararası 
sergi faaliyeti yapmış olmak. 

İLAHİYAT 
FAKÜLTESİ 

TEMEL İSLAM 
BİLİMLERİ  

İSLAM MEZHEPLERİ 
TARİHİ  

DOÇENT 1 1 

İslam Mezhepleri Tarihi 
alanında doçent olmak. İran ve 
Safevilik konusunda çalışmaları 
bulunmak. 

İLAHİYAT 
FAKÜLTESİ 

TEMEL İSLAM 
BİLİMLERİ  

KELAM  PROFESÖR 1 1 

Kelam alanında doçent olmak. 
Osmanlı dönemi kelam ve 
mutezile üzerine çalışmaları 
olmak. 

İNEGÖL MYO İNŞAAT  
İNŞAAT 
TEKNOLOJİSİ 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
3 1 

Doktorasını Jeofizik 
Mühendisliği Anabilim Dalında 
yapmış olup; TÜBİTAK 
projesinde yürütücü olarak 
görev yapmış olmak 

MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 

ÇEVRE 
MÜHENDİSLİĞİ  

ÇEVRE 
TEKNOLOJİSİ  

PROFESÖR 1 1 

Kalıcı Organik Bileşiklerin Farklı 
Çevresel Ortamlarda İzlenmesi 
ve Giderimi, Arıtma Çamurları 
ve Toprak Kirliliği Kontrolü 
konularında çalışmaları olmak 

MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 

ELEKTRİK-
ELEKTRONİK 
MÜHENDİSLİĞİ  

ELEKTROMANYETİK 
ALANLAR VE 
MİKRODALGA 
TEKNİĞİ  

PROFESÖR 1 1 

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora 
derecelerini Elektronik 
Mühendisliği ve Doçentlik 
unvanını Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği alanında almış 
olmak. Elektromanyetik kırınım 
ve saçılma, Antenler, Fiber 
lazer sistemleri alanlarında 
bilimsel çalışmalar yapmış 
olmak 

MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 

ELEKTRİK-
ELEKTRONİK 
MÜHENDİSLİĞİ  

ELEKTRONİK  DOÇENT 1 1 

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora 
ve Doçentliğini Elektrik-
Elektronik Mühendisliği 
Anabilim Dalı’nda almış olmak, 
Fiber Optik Tabanlı Algılayıcılar 
konusunda bilimsel çalışmaları 
ve projeleri bulunmak 

MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 

İNŞAAT 
MÜHENDİSLİĞİ  

HİDROLİK (İNŞAAT 
MÜH.BÖL.) 

PROFESÖR 1 1 

İnşaat Mühendisliği Alanında 
Lisans, Yüksek Lisans ve 
Doktora sahibi olmak. İklim 
Değişikliği ve Kıyı Mühendisliği 
alanlarında bilimsel çalışmalar 
yapmış olmak 
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MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 

İNŞAAT 
MÜHENDİSLİĞİ  

YAPI (İNŞAAT 
MÜH.BÖL.) 

PROFESÖR 1 1 

Lisans, yüksek lisans ve 
doktorasını İnşaat Mühendisliği 
alanında yapmış olmak. Çelik 
uzay kafes sistemleri, eleman 
başlangıç kusurları, yapı 
mekaniği alanında çalışmalar 
yapmış olmak 

MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 

MAKİNE 
MÜHENDİSLİĞİ  

KONSTRÜKSİYON 
VE İMALAT 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
2 1 

Doktorasını Malzeme Bilimi ve 
Mühendisliği alanında yapmış 
olmak. Eklemeli imalat 
konusunda çalışmaları ve 
yayınları olmak. En az 1 yıl 
süre ile yurtdışında araştırma 
deneyimine sahip olmak 

MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 

MAKİNE 
MÜHENDİSLİĞİ  

KONSTRÜKSİYON 
VE İMALAT  

DOÇENT 1 1 

Lisans, yüksek lisans, doktora 
derecelerini ve doçentlik 
ünvanını Makine Mühendisliği 
alanında almış olmak, dişli 
çarklar ve farklı tür 
malzemelerin lazer kaynağı 
konularında bilimsel yayınlar 
yapmış olmak, bu alanlardaki 
araştırma projelerinde görev 
almış olmak, 

MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 

OTOMOTİV 
MÜHENDİSLİĞİ  

TAŞIT TASARIM  DOÇENT 1 1 

Yüksek Lisans ve Doktora 
derecelerini Otomotiv 
Mühendisliği alanında almış 
olmak. Taşıt parçalarının 
tasarımı ve optimizasyonu 
konusunda çalışmalar yapmış 
olmak 

SAĞLIK 
BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ 

BESLENME VE 
DİYETETİK  

BESLENME VE 
DİYETETİK  

PROFESÖR 1 1 

Doçentliğini Gıda Bilimleri ve 
Mühendisliğinde almış olmak; 
obezite, diyabet, biyoyararlılık, 
probiyotikler ve prebiyotikler 
konularında ulusal ve 
uluslararası yayınları olmak, 
ulusal ve uluslarası patent 
sahibi olmak ve marka tescil 
çalışmalarında bulunmak, 
uluslararası projelerde 
yürütücülük yapmış olmak. 

SAĞLIK 
BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ 

FİZYOTERAPİ VE 
REHABİLİTASYON 

FİZYOTERAPİ VE 
REHABİLİTASYON 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 1 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
alanında doktora yapmış 
olmak, Pediatrik Rehabilitasyon 
alanında tüm vücut 
vibrasyonuyla ilgili çalışmaları 
olmak.  
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SAĞLIK 
BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ 

HEMŞİRELİK  
İÇ HASTALIKLARI 
HEMŞİRELİĞİ  

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 1 

Yüksek lisans ve doktorasını İç 
Hastalıkları Hemşireliği 
Anabilim Dalında tamamlamış 
olmak. Diyabetik ayak 
konusunda inovatif çalışması 
bulunmak. İnovasyon alanında 
uluslararası kitap bölüm 
yazarlığı yapmış olmak. 

TEKNİK 
BİLİMLER 
MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

PARK VE BAHÇE 
BİTKİLERİ  

PEYZAJ VE SÜS 
BİTKİLERİ 
YETİŞTİRİCİLİĞİ 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 1 

Doktora eğitimini Biyoloji 
(Botanik) alanında yapmış 
olmak. Peyzaj ve Süs Bitkileri 
Yetiştiriciliği Programında 
öğretim elemanı olarak 
çalışmış, Tubitak ve BAP 
Projelerinde yürütücü olarak 
görev almış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 
CERRAHİ TIP 
BİLİMLERİ  

ÇOCUK CERRAHİSİ  
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 1 

Çocuk Cerrahisi Uzmanı olmak, 
Çocuklarda Toraks ve Baş-
Boyun Cerrahisinde deneyimli 
olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 
CERRAHİ TIP 
BİLİMLERİ  

GENEL CERRAHİ  DOÇENT 1 1 
Genel Cerrahi Uzmanı olmak, 
Meme Cerrahisinde deneyimli 
olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 
CERRAHİ TIP 
BİLİMLERİ  

GENEL CERRAHİ  
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 1 

Genel Cerrahi Uzmanı olmak, 
Solid Organ Nakli konusunda 
yüksek lisans yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 
CERRAHİ TIP 
BİLİMLERİ  

KADIN 
HASTALIKLARI VE 
DOĞUM  

DOÇENT 1 1 

Nöropelvioloji eğitimi almış 
olmak, Tüp bebek sertifikası 
almış olmak, Derin 
endometriozis cerrahisi eğitimi 
almış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 
TEMEL TIP 
BİLİMLERİ  

FİZYOLOJİ  
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, 
Tıp-Fizyoloji Doktora mezunu 
olmak, Kalp, Damar ve/veya 
Düz kas Fizyolojisi alanında 
çalışmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 
TEMEL TIP 
BİLİMLERİ  

TIBBİ BİYOKİMYA  PROFESÖR 1 1 

Klinik Biyokimya alanında 
"Doçent" olmak, İmmünoloji 
alanında Doktora derecesine 
sahip olmak 

VETERİNER 
FAKÜLTESİ 

KLİNİK BİLİMLER  
DÖLERME VE SUNİ 
TOHUMLAMA  

PROFESÖR 1 1 

Veteriner Fakültesi mezunu 
olmak. Doçentliğini Dölerme ve 
Suni Tohumlama alanından 
almış olmak. Çiftlik 
hayvanlarında in vitro ve in vivo 
embriyo üretimi ve transferi 
üzerine çalışmaları olmak. 

VETERİNER 
FAKÜLTESİ 

KLİNİK ÖNCESİ 
BİLİMLERİ  

SU ÜRÜNLERİ 
HASTALIKLARI  

DOÇENT 1 1 

Veteriner Fakültesi mezunu 
olmak. Veteriner Su Ürünleri 
Hastalıkları alanında doktora 
yapmış olmak. Bu alana ait 
bakteriyel hastalıklar ve 
antimikrobiyal direnç 
konularında çalışmaları olmak. 
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VETERİNER 
FAKÜLTESİ 

KLİNİK ÖNCESİ 
BİLİMLERİ  

VETERİNERLİK 
PARAZİTOLOJİSİ 

PROFESÖR 1 1 

Veteriner Fakültesi mezunu 
olmak. Doçentliğini Veterinerlik 
Parazitoloji alanından almış 
olmak. Balarısı ektoparazitleri 
konusunda çalışmaları 
bulunmak. 

VETERİNER 
FAKÜLTESİ 

KLİNİK ÖNCESİ 
BİLİMLERİ  

VETERİNERLİK 
VİROLOJİ  

DOÇENT 1 1 

Veteriner Fakültesi mezunu 
olmak. Veterinerlik Virolojisi 
alanından Doktora ve 
Doçentliğini almış olmak. Aşı 
etkinliği üzerine çalışmaları 
bulunmak.  

YENİŞEHİR 
İBRAHİM 
ORHAN MYO 

MAKİNE VE METAL 
TEKNOLOJİLERİ  

MAKİNE 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 1 

Yüksek lisans ve doktora 
derecelerini Makine 
Mühendisliği alanında almış 
olmak. TWIP çeliklerinin 
kaynağı üzerine bilimsel 
çalışmalarda bulunmak ve bu 
alanda Tübitak projesinde 
görev almış olmak. Yüksek 
öğretim kurumlarında ders 
vermiş olmak. 

YENİŞEHİR 
İBRAHİM 
ORHAN MYO 

PAZARLAMA VE 
DIŞ TİCARET  

DIŞ TİCARET 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 1 

Lisans, yüksek lisans ve 
doktora derecelerini Maliye 
alanında almış olmak. Gümrük 
birliği, mali riskler, koşullu 
yükümlülükler, mali alan ve mali 
sürdürülebilirlik konuları üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

ZİRAAT 
FAKÜLTESİ 

BİYOSİSTEM 
MÜHENDİSLİĞİ  

ARAZİ VE SU 
KAYNAKLARI  

PROFESÖR 1 1 

Biyosistem Mühendisliği Bilim 
dalında Doçent ünvanı almış 
olmak; sulama zamanının 
planlanması, su-verim ilişkileri 
ve sulama sistemlerinin 
tasarımı konularında çalışmalar 
yapmış olmak 

ZİRAAT 
FAKÜLTESİ 

GIDA 
MÜHENDİSLİĞİ  

GIDA TEKNOLOJİSİ  PROFESÖR 1 1 

Gıda Bilimleri ve Gıda 
Mühendisliği Bilim Dalında 
Doçent ünvanı almış olmak. 
Meyve ve Sebze İşleme 
Teknolojisi alanında, çay 
teknolojisi ve kimyası 
konularında akademik 
çalışmalar yapmış olmak. 

ZİRAAT 
FAKÜLTESİ 

ZOOTEKNİ  
HAYVAN 
YETİŞTİRME  

DOÇENT 1 1 

Zootekni Bilim Dalı Hayvan 
Yetiştirme Anabilim dalında 
doçent unvanı almış olmak, 
Küçükbaş hayvan yetiştirme, 
üreme ve hayvan refahı 
konularında çalışmaları 
bulunmak 

Yayın Tarihi ve Yeri : 30.11.2022 Çarşamba - resmigazete.gov.tr 
Son Başvuru Tarihi : 14.12.2022 Çarşamba 
 14751/1-1 
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Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere 
"375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi" ile "31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem 
Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 
Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 

2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda alınan KPSSP3 puanının yüzde 70 (yetmiş)'i 
(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate 
alınır.) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) 
unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) 
olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli 
bilişim personeli pozisyonunun 10 (On) katı aday belirlenecektir. Rektörlüğümüz tarafından 05-06 
Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı 
sırasına göre 2 (iki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 

Full-Stack Yazılım Geliştirici 1 Kişi (2 katına kadar) 
Kıdemli Yazılım Geliştirici 1 Kişi (3 katına kadar) 

Başvuracak adaylarda aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar aranır. 
1) GENEL ŞARTLAR 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz 

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

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik  ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği 
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine 
eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 
(Maliye Bakanlığının vizesi doğrultusunda sadece 2 katına kadar olan pozisyonlara başvuru 
yapabileceklerdir.) 

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük 
ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için 
en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin 
belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü 
maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki 
hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde 
bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.) 

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. (Belge 
olarak öğrenilen programlama  dillerinin  belirtildiği  onaylı  lisans  veya  lisansüstü  transkript  
belgesi  veya  eğitim kuramlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.) 

e) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli 
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük 
hakları ve diğer kuralları kabul etmek. 

2) ÖZEL ŞARTLAR 
Full-Stack Yazılım Geliştirici, Tam Zamanlı 2 Katına Kadar (1 Kişi) 
1. Net Core platformunda uygulama geliştirme tecrübesi bulunmak ve bunu 

belgeleyebilmek, 
2. C#, ASP.NET, MVC ve Web API konusunda en az 3 yıl tecrübeli olmak, 
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3. Bootstrap, CSS3, SASS, LESS, JQuery, HTML5, Razor, Ajax, JSON, XML 
teknolojilerine hakim olmak, 

4. Javascript / Typescript dillerine, frontend mimarilerine hakim olmak, 
5. Docker konusunda bilgi ve tecrübe sahibi ve Portainer gibi araçları kullanmış olmak, 
6. Angular, React, Vue framework'lerinden biri veya birkaçında deneyim sahibi olmak, 
7. Elastic Search, Redis, GrayLog hakkında deneyim sahibi olmak, 
8. Postgre SQL, Microsoft SQL, MySQL veri tabanlarından en az ikisini etkin bir şekilde 

kullanabilmek, 
9. SVN/Git/TFS vb. VCS araçları ile çalışmış olmak, 
10. Sürüm yönetimi ve CI/CD süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak 
11. Net Web Services, SOAP, REST, WCF, Entity Framework (veya farklı ORM 

konusunda tecrübeli), LINQ konularında deneyimli olmak, Postman, ARC, SoapUI gibi programları 
kullanmış olmak, 

12. İlişkisel veri tabanları üzerinde en az 3 yıl tecrübeli olmak. 
13. Nesne Yönelimli Programlama (OOP) konusuna ve çok katmanlı mimarilere hakim 

olmak, 
14. Proje mimarisi, süreç modellemesi, tasarım kalıpları (Design Patterns) konularında bilgi 

sahibi olmak 
15. En az 1000 kullanıcısı olan özel ve/veya kamu kurumu bünyesinde geliştirilen özgün 

web temelli bir  İçerik Yönetim Sistemi-İYS (Content Management System-CMS) projesinde en az 
2  yıl çalışmış/proje geliştirmiş olmak 

16. Takım çalışmasına yatkın olmak, problem çözme ve analitik düşünce yeteneğine sahip 
olmak 

Tercihen, aşağıdaki tecrübe ve sertifikalara sahip olmak: 
1. Agile Yazılım Geliştirme Metodolojileri ile konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
2. Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak, 
3. Adobe After Effect, Anime Studio Pro, Premiere, Illustrator, InDesign ve Photoshop 

programlarının hepsini veya birkaçını profesyonel seviyede kullanabilme, 
4. 2D/3D Animasyon yapabilme, 
5. Unit test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak 
6. MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate): Web Applications, 
7. MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): App Builder, 
8. MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Web Applications, 
9. MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Application Lifecycle Management. 
Kıdemli Yazılım Geliştirici, Tam Zamanlı 3 Katına Kadar (1 Kişi) 
1. Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak 
2. .Net MVC, C#, Java, PHP veya Python programlama dillerinden herhangi biri ile nesne 

yönelimli programlamaya uygun en az bir kurumsal uygulama geliştirmiş olmak ve yönetmiş olmak 
3. Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak 
4. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının 

teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak 
5. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular, 

React vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
6. Web teknolojileri (HTML/HTML5, XHTML, CSS/CSS3, Javascript, JQuery) 

konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
7. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak 
8. Tasarım desenleri konusuna hakim olmak 
9. Sistem ve ağ altyapısı ile ilgili bilgi sahibi olmak 
10. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak 
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11. Birim test, entegrasyon ve arayüz testleri hakkında tecrübe sahibi olmak 
12. Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde proje 

yönetmiş olmak, 
13. Proje yönetim araçlarını etkileşimli bir şekilde kullanabilmek ve dokümantasyona (wiki, 

readme, kod yorumları vb.) önem vermek 
14. UML diagramları (ER, Use Case, Mockup vb...) hakkında bilgi sahibi olmak 
15. Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında tecrübe 

sahibi olmak 
16. Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileştirme ve süreç performans 

ölçümü 
yazılımlarında proje bilgisi ve tecrübesi sahibi olmak, 
17. İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve 

prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak 
18. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak. 
19. Kurumsal birimlerin yazılım gereksinimlerinin doğru olarak belirlenmesini sağlamak, 

kapsam dokümanı hazırlamak, fonksiyonel tasarım ve analiz dokümanları hazırlamak, test 
senaryoları hazırlamak, yazılımı tamamlanan ürünlerin testlerini yapmak, mevcut uygulamaların 
doğru biçimde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek ve gerekli aksiyonları almak konusunda tecrübeli 
olmak. 

20. Windows ve Linux servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
21. SOA ve MicroService mimarisi hakkında bilgi sahibi ve tecrübe sahibi olmak 
22. Docker sanallaştırma aracı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak 
23. IBM MQ, RabbitMQ ya da Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı 

ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
24. WEBRTC teknolojisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak 
25. Ölçme değerlendirme süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak 
26. En az 1000 öğrencisi olan bir Üniversitede kullanılan öğrenci işleri, öğrenme yönetim 

sistemi ve sınav sistemi geliştirme sürecinde proje yöneticisi, takım lideri veya kıdemli yazılım 
geliştirici sıfatıyla en az 2 yıl çalışmış olmak 

Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak: 
1. PMI onaylı PMP sertifikasına sahip olmak. 
2. MCSD: Application Lifecycle Management sertifikasına sahip olmak 
3. MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate): Web Applications 
4. MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): App Builder, 
5. MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Web Applications, 
6. MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Application Lifecycle Management. 
7. Mobil uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak 
8. .Net Core, Spring veya Django/Web2Py frameworklerinden biri ile uygulama geliştirmek 
9. Open Source araçlar kullanmış ve kullanmaya yatkın olmak 
10. Redis, Hazelcast, MongoDB gibi Big Data araçları ile ilgili olmak 
11. Agile yazılım metolojisi hakkında tecrübe sahibi olmak 
3) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve İSTENİLEN BELGELER: 
Adayların http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak 

pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması 
gerekmektedir. 

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece kendisine en uygun alana başvurabilir. Birden 
fazla pozisyona başvuru kabul edilmez. 

Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile 
alınacaktır. Tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile müracaat edilen alanın uygun 
olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleştirilemez. 
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Adayların 2022 KPSSP3 puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. (KPSS puanı 
olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) 

Adayların ÜDS/YDS puanını gösterir belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. İlgili 
puanların olmaması durumunda bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM 
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" ne göre kabul edilen 
ÜDS/YDS dengi puanı gösterir belge taratılarak sisteme yüklenecektir. Belge ibraz etmeyenlerin 
yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilir. 

Adayların ilgili konulardaki mesleki deneyimine ait kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış 
hizmet belgesi veya belgeleri sisteme taratılarak yüklenecektir. (Belgelerin doğrulanması için 
belgeleri imzalayan kişilerin iletişim adresleri de belgelere yazılmalıdır. Ayrıca, mesleki tecrübe 
sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki süreler dikkate alınır.) 

Adayların başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü 
amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu 
belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekir. 

Adayların her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren 
belgeleri sisteme tek tek yüklemeleri gerekmektedir. Genel ve Özel Şartlar başlıklarında istenilen 
nitelikler zorunlu şartlardır ve adayların şartları taşıdığını belgelendirmesi mecburidir. 

Adayların detaylı özgeçmişlerini (CV) sisteme yüklemesi gerekecektir. 
Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra görevli personeller tarafından başvuru evrakları online 

olarak ön kontrole tabi tutulacak eksik veya hatalı evrak yüklenmesi durumunda başvurusu red 
edilecektir. 

"Başvurularım" ekranından adayların başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip 
etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Kabul Edildi" ibaresi görülmeyen 
hiçbir başvuru ilgili komisyon tarafından değerlendirilmeye alınmaz. Başvuruları reddedilen adaylar 
eksik belge ve evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir. 

Başvuru işlemleri 30.11.2022 – 14.12.2022 tarihleri arasında yapılır. 
4) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan ÖSYM 

tarafından yapılan 2022 KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde 
otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen 
adayın KPSS puanı (70) olarak dikkate alınır.) sıralamaya göre en yüksek puana sahip adaydan 
başlanarak, ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının On (10) katı aday sınava çağrılır. 
Sıralamaya göre son sırada eşit puana sahip birden fazla aday olması durumunda, bu adayların 
tamamı Sözlü/Uygulamalı olarak yapılacak olan sınava kabul edilecektir. 

Başvuru sonuçları başvuru bitim tarihi itibariyle en geç onbeş (15) iş günü içerisinde 
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ 
mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Açılan pozisyonlar ile sözlü/uygulamalı sınava çağrılacak olan aday sayıları aşağıda 
verilmiştir. 

Full-Stack Yazılım Geliştirici 10 (On) Aday 
Kıdemli Yazılım Geliştirici 10 (On) Aday 
5) SINAV ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ 
Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda sıralamaya giren adaylar Sözlü/Uygulamalı 

sınava tabi tutulacaktır. 
Sözlü/Uygulamalı sınav konuları, başvuru pozisyonlarına göre değişiklik göstermektedir. 

Sınav konuları her bir pozisyon için başvurulan pozisyona ait temel bilgileri ve pozisyon için ilan 
edilen özel ve genel şartlar içerisinde yer alan bütün konuları kapsamaktadır. Her adaya mesleki 
bilgi, beceri ve yeteneklerini ölçme amaçlı 10 soru sorulacak ve cevapları yazılı ve görüntülü olarak 
kayıt altına alınacaktır. 
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Sözlü/Uygulamalı sınav 05-06 Ocak 2023 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Merkez 
Yerleşkesinde yapılacaktır. Adayların hangi gün ve hangi saatte Sözlü/Uygulamalı sınava 
katılacağını gösterir listeler sınav tarihinden en az 1 hafta önce Personel Daire Başkanlığının resmi 
web sayfasında ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

6) SINAV SONUCUNUN AÇIKLANMASI VE İŞE BAŞLAMA 
Adayın sınavda başarılı olması için sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan 

alması şarttır. Sözlü/Uygulamalı sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar 
sıralanır ve en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyona göre sıralamalar asil ve yedek 
(asil sayısı kadar) olarak yapılır. 

Başarılı olan adaylara ait listeler www.gazi.edu.tr adresinden yayımlanacaktır. Listede adı 
bulunan asil adaylara ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup 
adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar 
sözleşme imzalamak sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek 
üzere müracaatta bulunacaklardır. 

Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde 
müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu 
sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (onbeş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul 
edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. 

Hakkından feragat edenlerin yerine yedek aday listesinde ilan edilmiş olan aday çağrılır. Bu 
adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

7) İŞE BAŞLAMA 
Sınav sonucu ilan edilen listede asil olarak adı bulunan adaylar; Kanuni süre içerisinde 

sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak üzere elektronik ortamda başvuru 
formuna eklenen belgelerin asılları ve istenilen belgeler ile birlikte Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 
06560 Emniyet Mahallesi Bandırma Caddesi No:6/1 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan 
Personel Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. 

8) SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET 
Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır. Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad 
altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. Aylık brüt sözleşme ücreti 
tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam 
edilenler için 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların 3. maddesinde tespit edilen sözleşme ücret 
tavanının vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak 
Kurum, yukarıdaki tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

9) DİĞER HUSUSLAR 
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları 

geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilir. 
Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde 

müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu 
sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir 
mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. 

Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe 
başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (Özel Şartlar İçin) 
Telefon: 0 (312) 202 22 00 
E-Posta: bidb@gazi.edu.tr 
 14665/1-1 
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Harran Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerinin anabilim dallarına ve 

programlarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 
ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca öğretim üyesi 
alınacaktır. 

1-Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde 
sadece online olarak (https://ilan.harran.edu.tr) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden 
işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

2-Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları 
taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak 
yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan 
fiziksel olarak istenebilecektir.) 

3-Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim 
dallarını belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, yabancı dil belgesini, diplomalarının tasdikli 
örneğini, nüfus cüzdanı fotokopisini, askerlik durum belgesini, Doçentlik Belgesini, kamu 
hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil belgesini, açıktan atanacak adaylar Sağlık 
Kurulu Raporunu (atama esnasında istenecektir.), Puanlama ve Değerlendirme Çizelgesini (Ek-1), 
Açıklayıcı Örnek Formu (puanlanmış şekliyle) (Ek-2), online olarak (https://ilan.harran.edu.tr) 
adresine yüklemeleri gerekmektedir. 

4-Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların anabilim dallarını belirten 
dilekçelerini, özgeçmişlerini, yabancı dil belgesini, diplomalarının tasdikli örneğini, nüfus 
cüzdanı fotokopisini, askerlik durum belgesini, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini, 
adli sicil belgesini, açıktan atanacak adaylar Sağlık Kurulu Raporunu (atama esnasında 
istenecektir.), Puanlama ve Değerlendirme Çizelgesini (Ek-1), Açıklayıcı Örnek Formu 
(puanlanmış şekliyle) (Ek-2), online olarak (https://ilan.harran.edu.tr) adresine yüklemeleri 
gerekmektedir. 

5-Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili 
birime hitaben yazacakları başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın 
açıklama kısmında ifade edilen şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını belirtmeleri 
ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir. 

6-Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde 
atamaları yapılmayacak ve/veya iptal edilecektir. Sadece bir kadroya başvuru yapılabilir. Birden 
fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir. 

7-Yabancı ülkelerden alınan lisans ve yüksek lisans diplomalarının YÖK Başkanlığınca 
doktora ve doçentlik belgelerinin Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması ve bu 
durumun belgelendirilmesi gerekmektedir. 

8-Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Uzmanlık Belgesi ve Doçentlik Belgesinin noter 
veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekir. E-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) 
alınan kare kodlu çıktılı öğrenim belgeleri geçerlidir. 

9-2547 sayılı Kanunun Ek 38’inci maddesi uyarınca belirlenen %30’lik kota kapsamında 
başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

10-Müracaat edecek adayların Üniversitemiz “Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”’nde belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. 

11- Profesör ünvanı alanlar Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent ünvanı 
alanlar da Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar, aksi takdirde başvuruları 
geçersiz sayılacaktır. 

12- Yukarıda verilen bilgiler dışında Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel 
Daire Başkanlığının 0 414 – 318 3026 nolu telefonundan, doktor öğretim üyesi kadroları için ise 
ilgili Dekanlık veya Yüksekokul Müdürlüklerinin ilgili telefonlarından bilgi edinilebilir. 
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FAKÜLTE / 

YÜKSEKOKUL / MYO Anabilim Dalı / 

Program 

Profesör Doçent 
Dr. Öğr. 

Üyesi İlan Şartları 

Der Adet Der Adet Der Adet 

        

Eczacılık Fakültesi        

Farmasötik Teknoloji     5 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak 

Fen Edebiyat Fakültesi        

Genetik 1 1     
Doçentlik ünvanını Biyoloji/Genetik alanında 

almış olmak 

Topoloji   2 1   

Doçentlik ünvanını Matematik bilim alanında 

almış olmak Topoloji alanında çalışmalar 

yapmış olmak 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi        

İstatistik   1 1   
Doçentlik ünvanını Ekonometri alanında almış 

olmak 

Yönetim ve Organizasyon   1 1   
Doçentlik ünvanını Organizasyon alanında almış 

olmak 

Mali İktisat     1 1 Maliye alanında doktora yapmış olmak 

İlahiyat Fakültesi        

Tefsir 1 1     
Doçentlik ünvanını Temel İslam Bilimleri alanında 

almış olmak 

İslam Hukuku   1 1   

Doçentlik ünvanını Temel İslam Bilimleri alanında 

almış ve İslam Hukuku alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Halfeti Meslek Yüksekokulu        

Aşçılık     3 1 

Turizm İşletmeciliği alanında doktora yapmış 

olmak. Coğrafi işaretli ürünler konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

Hilvan Meslek Yüksekokulu        

İnşaat Teknolojisi     1 1 

İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapmış 

olmak ve Hidrolik alanında çalışmalar yapmış 

olmak 

Mühendislik Fakültesi        

Yapı 1 1     

Doçentlik ünvanını İnşaat Mühendisliği alanında 

almış olmak, yapı malzemeleri konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

Çevre Teknolojisi   1 1   

Doçentlik ünvanını Çevre Bilimleri ve 

Mühendisliği alanında almış olmak, Çevre 

Biyoteknolojisi konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi        

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği 
1 1     

Doçentlik ünvanını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği alanında almış olmak 

Beslenme ve Diyetetik     1 1 
Beslenme ve Diyetetik veya Tıbbi Biyokimya 

alanında doktora yapmış olmak. 
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Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu        

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri     3 1 
Fizik alanında doktora yapmış olmak, 
Biyomoleküler Modelleme alanında çalışmalar 
yapmış olmak 

Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi        

Uluslararası Ticaret ve Lojistik     4 1 
Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme alanında 
doktora yapmış olmak 

Tıp Fakültesi        

Üroloji   1 1   Doçentlik ünvanını Üroloji alanında almış olmak 

Kardiyoloji 1 1     
Doçentlik ünvanını Kardiyoloji alanında almış 
olmak 

Anesteziyoloji 1 1     
Doçentlik ünvanını Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon alanında almış olmak 

Anesteziyoloji   1 1   
Doçentlik ünvanını Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon alanında almış olmak 

Beyin ve Sinir Cerrahisi 1 1     
Doçentlik ünvanını Beyin ve Sinir Cerrahisi 
alanında almış olmak 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları     1 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında Tıpta 
Uzmanlık yapmış olmak (Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Yan Dal Uzmanlığı yapmış olmak 
tercih sebebidir) 

Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Yüksekokulu 

      
 

Turist Rehberliği     2 1 
Turizm İşletmeciliği alanında doktora yapmış 
olmak, ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak. 

Veteriner Fakültesi        

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi 1 1     
Doçentlik ünvanını Veterinerlik Doğum ve 
Jinekolojisi alanında almış olmak 

Veterinerlik Patolojisi 1 1     
Doçentlik ünvanını Veterinerlik Patolojisi alanında 
almış olmak 

Viranşehir Sağlık Yüksekokulu        

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Hemşireliği 

    1 1 
Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak ve Tip 
1 Diyabetli çocuklar ile ilgili çalışmalar yapmış 
olmak. 

Ziraat Fakültesi        

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 1 1     
Doçentlik ünvanını Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 
alanında almış olmak 

Tarımsal Yapılar ve Sulama 1 1     
Doçentlik ünvanını Tarımsal Yapılar ve 
Sulama alanında almış olmak 

Biyometri ve Genetik     3 1 
Zootekni alanında doktora yapmış olmak ve çok 
değişkenliistatistik alanında çalışmalar yapmış 
olmak 

        

TOPLAM  11  7  11  

 14666/1/1-1 
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Harran Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 50/d maddesi ve Öğretim Üyesi 
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince 
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

A) GENEL ŞARTLAR: 
1)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2)ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep 

edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul 
edilecektir. 

3)Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 
puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. 

4)Ön Değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği 
Yükseköğretim Kurulu eşdeğerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir. 

B) ÖZEL ŞARTLAR: 
1) (Değişik:RG-3/10/2019-30907) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en 

az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte 
veren programlardan mezun olmak şartı aranır. 

2) (Değişik:RG-3/3/2022-31767) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş 
sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak 
gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli 
yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 

C) MUAFİYET: 
1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7 nci 
maddenin dördüncü v e beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak 
olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta 
olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

2)Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki 
öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda 
yabancı dil şartı aranmaz. 

D) DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR: 
1)Başvurular, ilan edilen kadro hangi birime ait ise o birime yapılmalıdır. Yanlış birime 

yapılan ve bu ilandaki birden fazla kadroya yapılan başvuruların hiçbiri geçerli sayılmayacaktır. 
2)Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde 

sadece online olarak (https://ilan.harran.edu.tr) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden 
işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
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3)Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları 
taşımayan, eksik ve okunamayan bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. 
(Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde 
Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.) 

4)İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı bilgi/belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit 
edilenlerin başvurusu geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları 
yapılmış ise iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Gerekirse ilgililer hakkında yasal 
işlemler yapılacaktır. 

5)Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
6)Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonrası yapılan nihai değerlendirme sonuçları 

Üniversitemizin www.harran.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir. 
7)Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. 
E) BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER: 
1)Başvuru Formu (Gerekli evraklar bölümünden temin edilecektir.) 
2)Özgeçmiş 
3)Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
4)Vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı) 
5)Güncel Sabıka Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge de kabul edilir) 
6)Erkek adaylar için güncel askerlik durum belgesi (Askerlik Şubelerinden veya e-Devlet 

üzerinden alınacak karekodlu belge) 
7)Yabancı dil sınav belgesi (Yabancı dil şartı aranan kadrolar için eşdeğerliliği ÖSYM 

tarafından kabul edilen bir sınava ait doğrulama kodunu gösterir sonuç belgesi) 
8)ALES sonuç belgesi (doğrulama kodlu internet çıktısı) ALES sonuçları açıklandığı 

tarihten itibaren 5 (beş) yıl için geçerlidir. 
9)Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti veya e-Devlet 

üzerinden alınan karekodlu çıktısı 
10)Lisans transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden alınan 

karekodlu çıktısı 
11)Yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi istenen kadrolar için söz konusu belgenin 

aslı veya noter onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı 
12)Tezli yüksek lisans mezuniyeti istenen kadrolar için söz konusu belgenin aslı veya 

noter onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı 
13)Dış ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar diplomalarının 

denkliğinin YÖK Başkanlığınca onaylandığını gösterir belge verecektir. 
14)İlgili Kurum Onaylı hizmet belgesi (Halen bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış 

olanlar verecektir.) 
15)Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu (Yazılı sınavı kazanıp ataması açıktan 

yapılacak adaylardan atama sırasında istenecektir.) 
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SINAV TAKVİMİ: 
1)İlk Başvuru Tarihi : 30 Kasım 2022 
2)Son Başvuru Tarihi : 14 Aralık 2022 
3)Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 21 Aralık 2022 
4)Giriş Sınavı Tarihi : 27 Aralık 2022 
5)Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 29 Aralık 2022 
6)Başvuru Adresi : https://ilan.harran.edu.tr/ 
7)Sonuçların ilan adresi : www.harran.edu.tr 

S.NO BİRİMİ UNVAN DER. ADET 

ALES 

PUANI 

(En az) 

YAB. 

DİL 

PUANI 

(En az) 

ÖZEL ŞARTLAR 

1 
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim 

Bölümü Okul Öncesi Eğitimi ABD 
Arş. Gör. 4 1 70 50 

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı lisans mezunu 

olmak ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında 

tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı 

Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama 

yapılacaktır.) 

2 

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Moleküler Biyoloji ve Genetik 

Bölümü 

Genetik ABD 

Arş. Gör. 4 1 70 50 

Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Biyoloji 

Bölümü lisans mezunu olmak ve Moleküler 

Biyoloji veya Genetik Anabilim Dalında tezli 

yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı 

Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama 

yapılacaktır.) 

3 

Güzel Sanatlar Fakültesi 

Radyo-Televizyon ve Sinema 

Bölümü 

Radyo-Televizyon ve Sinema ABD 

Öğr. Gör. 5 1 70 50 

İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema 

veya Gazetecilik Bölümü lisans mezunu olmak 

ve İletişim Bilimleri alanında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak 

4 

İlahiyat Fakültesi 

Temel İslam Bilimleri Bölümü 

Kur'anı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi 

ABD 

Öğr. Gör. 5 1 70 50 

İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu 

olmak ve Temel İslam Bilimleri alanında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak ve Hafızlık 

belgesine sahip olmak. 

5 

Rektörlük 

(HÜBTAM'da görevlendirilmek 

üzere) 

Öğr. Gör. 4 1 70 50 

Gıda Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak 

ve Gıda Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans 

mezuniyeti sonrası süperkritik CO2 ekstraksiyon 

cihazı, LC-MS, HPLC, GC-MS Spektrometre 

cihazlarının kullanımı ile ilgili eğitim sertifikasına 

sahip olmak 

6 

Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu Yönetim ve 

Organizasyon Bölümü Sağlık 

Turizmi İşletmeciliği PRG 

Öğr. Gör. 5 1 70 Muaf 

Fakültelerin İşletme veya Turizm İşletmeciliği 

Bölümü lisans mezunu olmak ve Turizm 

İşletmeciliği anabilim dalında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak 

  TOPLAM  6    
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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI 

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 
üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 
06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”da yer alan ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda 
belirtilen pozisyon ve niteliklerde sözleşmeli personel alınacaktır. 

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 

İLAN 
SIRA 
NO 

UNVANI 

ÖĞRENİMİ/ 
KPSS 
PUAN 
TÜRÜ 

CİNSİYETİ ADEDİ ARANAN NİTELİKLER GÖREV TANIMI 

1 Mühendis 
Lisans 

(KPSSP3) 
Erkek/Kadın 1 

- Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
lisans programlarının birinden mezun 
olmak, 
- Belgelendirmek kaydı ile lisans 
eğitiminden sonra alanında en az 2 yıllık 
mesleki tecrübeye sahip olmak, 
- İlanın yayımlandığı tarihten önce 
alınmış olmak kaydı ile "İleri Seviye 
Siber Güvenlik Eğitimi Sertifikası" na 
sahip olmak, 
- İlanın yayımlandığı tarihten önce 
alınmış olmak kaydı ile "Kişisel Verileri 
Koruma Kanunu Uzmanlık Eğitimi 
Sertifikası" na sahip olmak, 
- İlanın yayımlandığı tarihten önce 
alınmış olmak kaydı ile "ISO27001 Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası" 
na sahip olmak, 
- Son üç yıl içerisinde ÖSYM tarafından 
eşdeğerliliği kabul edilen İngilizce dil 
sınavlarının birinden en az 85 puan 
almış olmak, 
-2022 KPSS sınavından en az 80 puan 
almış olmak, 

-Üniversitemiz Bilgi 
İşlem Daire 
Başkanlığında 
istihdam edilecektir. 

2 Mühendis 
Lisans 

(KPSSP3) 
Erkek/Kadın 1 

-Elektrik Mühendisliği lisans 
programından mezun olmak. 

- Üniversitemiz Yapı 
İşleri ve Teknik 
Daire Başkanlığında 
istihdam edilecektir. 
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3 
Büro 

Personeli 
Önlisans 

(KPSSP93) 
Erkek/Kadın 1 

-Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve 
Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici 
Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri 
ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici 
Asistanlığı önlisans programlarının 
birinden mezun olmak, 

-Üniversitemiz 
birimlerinin büro 
hizmetlerini yerine 
getirmek üzere 
Rektörlük tarafından 
merkez ve ilçelerde 
bulunan 
birimlerimizde 
görevlendirilecektir. 

4 
Büro 

Personeli 
Önlisans 

(KPSSP93) 
Erkek/Kadın 1 

-İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, 
İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans 
programlarının birinden mezun olmak, 

5 Teknisyen 

Ortaöğretim 
(Lise ve 
Dengi) 

(KPSSP94) 

Erkek 2 

-Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat 
Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Ahşap 
Teknolojisi Alanı-Ahşap Yapı 
(Doğramacılık Dalından) mezun olmak. 

-Üniversitemize ait 
tüm birimlerde inşaat 
denetimi ve tüm 
bakım, onarım 
faaliyetlerinde görev 
almak. 
-Amirlerin verdiği 
diğer görevleri 
yapmak. 

6 

Destek 
Personeli 
(Bakım 
Onarım) 

Ortaöğretim 
(Lise ve 
Dengi) 

(KPSSP94) 

Erkek 1 
-Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik- 
Elektronik teknolojisi alanı ve 
dallarından mezun olmak, 

 

7 
Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 

Önlisans 
(KPSSP93) 

Erkek 2 

-Yükseköğretim Kurumlarının herhangi 
bir önlisans programından mezun 
olmak, 
- Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartının 
son başvuru tarihi itibarıyla en az 6 ay 
süreyle geçerliliğinin olması, 
-Boy uzunluğu 165 cm den kısa 
olmamak. Boy uzunluğunun santimetre 
cinsinden son iki rakamı ile kilosu 
arasındaki fark 13’ten fazla,17’den az 
olmamak (Örneğin 180 cm. boyunda 
olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten 
fazla, 80-17=63’ ten az olmaması 
gerekmektedir.) ve bu durumu bir sağlık 
kuruluşunca belgelendirmek. 
-10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel 
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 
10’uncu maddesin de yer alan şartları 
taşımak. 
-Bedensel engelli olmamak(Şaşılık, 
Körlük, Topallık, İşitme kaybı, Çehrede 
sabit eser, Uzuv noksanlığı, Kekemelik 
vb. engeller bulunmamak) 
-Görevini devamlı yapmasına engel 
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

-Bu pozisyonda 
vardiya sistemi 
uygulanmaktadır. 
-Üniversitemiz İdari 
ve Mali İşler Daire 
Başkanlığında 
bulunan Koruma ve 
Güvenlik Şube 
Müdürlüğü 
tarafından merkez 
ve taşra 
teşkilatındaki tüm 
yerleşkelerinde iç ve 
dış mekânda 24 saat 
esasına göre 
vardiyalı sistemde 
(nöbet usulü) 
çalışmaya engel 
durumu olmamak. 
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A GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:  
1- Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olması. 
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olması. 
3- Adayların, 18 Eylül 2022, 09 Ekim 2022 ve 06 Kasım 2022 tarihlerinde yapılmış olan 

Kamu Personel Seçme Sınavlarına (2022-KPSS Lisans, 2022-Önlisans, 2022-Ortaöğretim) girmiş 
ve bu sınavlardan ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir. Yerleştirme işlemlerinde 
ortaöğretim mezunları KPSSP94, önlisans mezunları KPSSP93 ve lisans mezunları KPSSP3 
puanı kullanılacaktır. 

4- Başvuracak adayların “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden 
İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin b fıkrasına eklenen “Sözleşmeli personelin, hizmet 
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi 
veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 
bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden 
istihdam edilemez.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler 
atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. 

5- Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadro ve 
pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; özel güvenlik görevlisi kimlik kartı 
ve sertifikalara ilanın yayımlandığı tarihden önce sahip olmaları gerekmektedir.  

6- Adaylar hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının olumlu 
sonuçlanması. 

7- Kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz. 
8- Adayların görevlerini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri 

bulunmamak. 
9- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması(Askerliği yapmış veya tecil ettirmiş 

olmak.) 
B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:  
1- Adaylar başvurularını aşağıda belirtilen tarihlerde Üniversitemiz 

https://ik.isparta.edu.tr web sayfasından çevrimiçi (online) şekilde yapacaklardır. Şahsen veya 
posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  

2- Adaylar Üniversitemiz https://ik.isparta.edu.tr adresine e-devlet şifreleri ile giriş 
yaptıktan sonra Sözleşmeli Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatacaktır. Adaylar 
başvurmak istediği ilanı seçip ve varsa istenen belgeleri [(Mezuniyet belgesi, Sertifika, 2022 
KPSS (B) sınav sonuç belgesi, Tecrübe Belgesi (Hizmet Belgesi, SGK Hizmet Dökümü Belgesi, 
vb.), Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, Boy/kilo gösterir sağlık raporu] ilgili alanlara 
yükleyip “Başvuru Yap” butonuna tıkladığında online başvurularını tamamlamış olacaklardır.  

3- Adaylar tarafından online başvuru sisteminde istenen bilgiler tam ve eksiksiz 
doldurulduğunda “Başvuru Yap” butonuna tıklandıktan sonra sistem tarafından başvuru takip 
numarası oluşturulacaktır. Oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurular üzerinde başvuru 
süresince güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge 
yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri).  
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4- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem 
başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir 
ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.  

C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI  
1- Başvuru sonrasında yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2022 KPSS (B) grubu 

sınavlarından (KPSSP94, KPSSP93 ve KPSSP3) puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması 
halinde diploma mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada atanmaya hak kazanacaktır.) göre 
atanmaya hak kazanan adaylar ile ilgili bilgiler (istenecek belgeler ve teslim tarihi, teslim edilme 
yeri ve diğer şartlar) başvuru süresinin bitimi tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde 
https://ik.isparta.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak öğrenilebilecektir. Ayrıca asil 
ve yedek kazanan adayların listesi Üniversitemiz www.isparta.edu.tr web adresinden ilan 
edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca yazılı ve/veya sözlü bir 
tebligat yapılmayacaktır.  

2- İlan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak 
atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları 
taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama 
yapılacaktır.  

3- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 
D- BAŞVURU İÇİN YÜKLENECEK BELGELER 

Sıra No İstenilen Belgeler Açıklama 
1 Mezuniyet Belgesi e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu çıktı. 
2 2022 KPSS (B) Sınav 

Sonuç Belgesi 
Belgede “Sonuç Belgesi” kontrol kodunun bulunması 
gerekmektedir. 

3 Tecrübe Belgesi (Hizmet 
Belgesi veya SGK Hizmet 
Döküm Belgesi) 

e-Devlet üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet 
Dökümü Belgesi. 
(Tecrübenin belirlenebilmesi için belge üzerinde meslek 
kodunun bulunması gerekmektedir.) 

4 Yabancı Dil Belgesi Belgede “Sonuç Belgesi” kontrol kodunun bulunması 
gerekmektedir. 

5 Sertifikalar İlanının yayımlandığı tarihden önce alınmış olması 
gerekmektedir. 

6 
Özel Güvenlik Görevlisi 
Kimlik Kartı 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran 
adaylar en az 6 ay geçerliliği olan Özel Güvenlik Görevlisi 
Kimlik Kartını arkalı önlü yükleyeceklerdir. (Atanmaya 
hak kazanan adaylardan aslını ibraz etmeleri istenecektir.) 

7 
Boy/Kilo Gösterir Sağlık 
Raporu 

Sağlık Kuruluşlarından alınacaktır.(Koruma ve Güvenlik 
Görevlisi Pozisyonuna müracaat edecek adaylar) 

Başvuru Tarihleri: 
Başvuru Başlangıç Tarihi : 30/11/2022 (Mesai Başlangıcı 08:30’da) 
Başvuru Bitiş Tarihi : 16/12/2022 (Mesai Bitimi 17:30’da) 
 14667/1-1 
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Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz 
“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” nin ilgili maddeleri uyarınca Dr. Öğr. 
Üyesi alınacaktır. 

İlan Tarihi : 30.11.2022 
İlan Bitiş Tarihi : 14.12.2022 

AKADEMİK 
BİRİM 

BÖLÜM/ 
PROGRAM 

UNVAN ADET KOŞULLAR 

Mühendislik 
ve Doğa 
Bilimleri 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
- Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve 
Kriptografi alanında doktora derecesine 
sahip olmak. 

BAŞVURU EVRAKLARI 
• İmzalı başvuru dilekçesi (ıslak veya e-imza) 
• YÖK formatlı özgeçmiş ve sınıflandırılmış yayın listesi, 
• Onaylı lisans / lisansüstü diploma kopyaları (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora-Sanatta 

Yeterlilik) 
• Diplomalar yurtdışından alınmış ise YÖK-ÜAK denklik belgeleri, 
• Bilimsel faaliyetler, makaleler, bildiriler, yayınlara yapılan atıflar, yönetilen projeler, 

alınan ödüller, patentler, sergiler gibi faaliyetleri içeren dosya, 
• Bildiği yabancı diller ve varsa geçerlilik belgeleri (İngilizce programlara başvuranların, 

İngilizce ders verme yeterliliğini nasıl sağladıklarına dair belgeler) 
• Işık Üniversitesi web sayfasında yer alan “Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doldurulmuş EK-1 puan tablosu” (Puanlamaya esas bütün 
faaliyetler belgelenir.) 

BAŞVURU ŞEKLİ & BİLGİLENDİRME 
Başvuracak adayların, Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönergesi’nin 9. Maddesinde belirtilen evrakları 4 nüsha halinde hazırlayıp başvuru dilekçelerine 
ekleyerek ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ilgili 
Akademik Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir. 

Başvurular gizli tutulacaktır. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde yapılmayan ve 
internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması gerekmektedir. 

BAŞVURU ADRESİ 
Işık Üniversitesi Meşrutiyet Mahallesi, Üniversite Sokak Dış Kapı No:2 Şile / İstanbul

 14531/1-1 
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Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:  
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize 
bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2022 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 
yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) 
fıkrasına göre istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel 
alınacaktır. 

S.No Unvan Sayı 
KPSS 

Yılı 
KPSS 

Puan Türü 
Nitelikler 

1 
Büro 

Personeli 
1 2022 KPSSP3 

İktisat lisans programından mezun olmak. Bilgisayar İşletmenliği 
Sertifikası sahibi olmak. 

2 
Büro 

Personeli 
1 2022 KPSSP3 

Elektrik Öğretmenliği Lisans mezunu olmak. Mezun olunan alanda 
en az 5 yıl tecrübesi bulunmak. 
Mesleki Çalışma Tecrübe Şartını Gösteren Belge (e-Devletten 
alınmış-SGK Hizmet Dökümü barkodlu) ve Çalışma Belgesi (Özel 
veya kamu sektör tecrübeliler için yaptığı işi detaylı anlatıldığı imzalı 
kaşeli onaylı belge) 

3 
Büro 

Personeli 
1 2022 KPSSP93 

Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Mezunu olmak.  
Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olmak. 

4 
Büro 

Personeli 
1 2022 KPSSP3 

İşletme Bölümü Lisans Mezunu olmak. 
İletişim ve İletişim Teknikleri Sertifikası sahibi olmak. 

5 Mühendis 1 2022 KPSSP3 

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Mezunu olmak. Fortinet NS1, NS2, 
NS3 sertifikalarına sahip olmak. 
Kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 
10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem 
merkezlerinde sistem ve network uzmanı olarak en az 6 (altı) ay 
çalıştığını belgelemek 
Mesleki Çalışma Tecrübe Şartını Gösteren Belge (e-Devletten 
alınmış-SGK Hizmet Dökümü barkodlu) ve Çalışma Belgesi (Özel 
veya kamu sektör tecrübeliler için yaptığı işi detaylı anlatıldığı imzalı 
kaşeli onaylı belge) 

6 Mühendis 1 2022 KPSSP3 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Mezunu olmak. Kablolu ve 
kablosuz ağ teknolojilerinde çalışmış ve ilgili alanda 5 yıl deneyime 
sahip olmak. 
Kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 
10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem 
merkezlerinde sistem ve network uzmanı olarak en az 6 (altı) ay 
çalıştığını belgelemek 
Mesleki Çalışma Tecrübe Şartını Gösteren Belge (e-Devletten 
alınmış-SGK Hizmet Dökümü barkodlu) ve Çalışma Belgesi (Özel 
veya kamu sektör tecrübeliler için yaptığı işi detaylı anlatıldığı imzalı 
kaşeli onaylı belge) 
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7 Teknisyen 1 2022 KPSSP94 

Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı 
Görüntü ve Ses Sistemleri dalından mezun olmak veya Ortaöğretim 
Kurumlarının diğer alanlardan mezun olan adaylar için 3308 sayılı 
Kanun’a göre Görüntü ve Ses Sistemleri ustalık veya kalfalık 
belgesine sahip olmak ya da Seslendirme ve Işıklandırma Sistemleri 
Kurulum Bakım Onarımcısı, Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı 
sertifikalarından birine sahip olmak, 
Görüntü ve Ses Sistemleri alanında en az 1 (bir) yıl iş deneyimi 
olmak. 
Mesleki Çalışma Tecrübe Şartını Gösteren Belge (e-Devletten 
alınmış-SGK Hizmet Dökümü barkodlu) ve Çalışma Belgesi (Özel 
veya kamu sektör tecrübeliler için yaptığı işi detaylı anlatıldığı imzalı 
kaşeli onaylı belge) 

8 
Teknisyen 
(Boyacı/ 
Sıvacı) 

1 2022 KPSSP94 

Ortaöğretim kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı ve/veya 
Dallarından mezun olmak veya herhangi bir Ortaöğretim 
kurumundan mezun olup, MEB onaylı (Boyacı/ Sıvacı) ustalık veya 
kalfalık belgesine sahip olmak. Boyacı veya Sıvacı olarak en az 3 yıl 
tecrübesi bulunmak ve sahada çalışmasına engel bir durumunun 
olmaması. 
Mesleki Çalışma Tecrübe Şartını Gösteren Belge (e-Devletten 
alınmış-SGK Hizmet Dökümü barkodlu) ve Çalışma Belgesi (Özel 
veya kamu sektör tecrübeliler için yaptığı işi detaylı anlatıldığı imzalı 
kaşeli onaylı belge) 

9 
Koruma ve 
Güvenlik 
(Erkek) 

3 2022 KPSSP93 

-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu 
maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak, 
-Önlisans mezunu olmak, 
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış (silahlı/ 
silahsız) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. 
-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda 
çalışmasına engel durumu olmamak, 
-175 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre 
cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10 dan fazla 
olmamak, 
-Başvuruda kilo / boy bilgisi için (Sağlık kuruluşlarından alınacak 
boy-kilo durumunu gösterir belge istenecektir.) 
-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak, 
-Askerliğini yapmış olmak. 
-En az 1 yıl tecrübesi bulunmak. 
-Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini 
devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı 
bulunmamak, 
-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi 
bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık 
kurulu raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma 
durumunda istenecektir.) 
-Mesleki Çalışma Tecrübe Şartını Gösteren Belge (E-devletten 
alınmış-SGK Hizmet Dökümü barkodlu) ve Çalışma Belgesi (Özel 
veya kamu sektör tecrübeliler için yaptığı işi detaylı anlatıldığı imzalı 
kaşeli onaylı belge) 
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10 
Koruma ve 
Güvenlik 
(Kadın) 

1 2022 KPSSP93 

-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu 
maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak, 
-Önlisans mezunu olmak, 
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış (silahlı/ 
silahsız) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. 
-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda 
çalışmasına engel durumu olmamak, 
-Boyu 165 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre 
cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasındaki farkın 10 dan fazla 
olmamak, 
-Başvuruda kilo / boy bilgisi için (Sağlık kuruluşlarından alınacak 
boy-kilo durumunu gösterir belge istenecektir.) 
-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak, 
- En az 1 yıl tecrübesi bulunmak. 
-Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini 
devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı 
bulunmamak, 
-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi 
bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık 
kurulu raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma 
durumunda istenecektir.) 
- Mesleki Çalışma Tecrübe Şartını Gösteren Belge (E-devletten 
alınmış-SGK Hizmet Dökümü barkodlu) ve Çalışma Belgesi (Özel 
veya kamu sektör tecrübeliler için yaptığı işi detaylı anlatıldığı imzalı 
kaşeli onaylı belge) 

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR  
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor 

olmak. 
b. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak. 
c. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
d. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla 

sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli 
bulunmamak. 

e. Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş 
olmak). 

f. Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet 
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin 
feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen 
istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak. 

g. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 
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BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI 
Adaylar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Türk-Alman 

Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı internet sayfası https://pdb.tau.edu.tr/tr de ilan tarihi 
itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek 
Personel Daire Başkanlığınca onaylanmış) Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri 
gerekmektedir.  Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen 
unvanlardan sadece birine başvuru yapabilirler. 

BAŞVURU TARİHLERİ : 30.11.2022-14.12.2022 
BAŞVURU ADRESİ : Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire 

Başkanlığı Şahinkaya Cad. No:106 Beykoz / İSTANBUL 
BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER 
Başvuru Formu ( İnternet sayfasından temin edilebilir) 
Diploma Fotokopisi (e-Devlet üzerinden Alınan üzerinde barkod bulunan belge kabul 

edilecektir) 
Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi. 
KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi. 
Tecrübe belgesi (İstenilen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü) e-Devlet 

üzerinden barkod bulunan belge alınabilir. 
Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan üzerinde barkod bulunan belge kabul 

edilecektir) 
Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan üzerinde barkod bulunan belge kabul 

edilecektir) 
Yukarıda yazılı olan özel şartlar bölümünde istenilen belgeler 
1 Adet fotoğraf 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 
* Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve 

nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. 
* Başvurular incelendikten sonra, KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı 

adayların isim listesi www.tau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kontenjan sayısı kadar yedek 
belirlenecektir. Asil kazanan aday atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek 
kazanan adaylar sırasıyla çağırılacaktır. 

* Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü 
içerisinde istenilen belgeler ile Türk-Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen 
müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya 
müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır. 

* İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler 
ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı 
sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem 
yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 
İlanen duyurulur. 
 14770/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
7422 Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Kocaeli İli, Derince İlçesi, Deniz Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6427)
–– Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Küçükköy Mevkii Doğal Sit Alanının Koruma

Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak
Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6428)

–– Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Küçükköy-Sarımsaklı Mevkii Doğal Sit Alanının
Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin
Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6429)

–– Kadirli-Sumbas İl Yolu (Km: 0+000.00-9+653.54) ve Kavşak Bağlantı Yolu Projeleri Kapsamında Bazı
Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 6430)

–– 154 kV Porsuk Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim
Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6431)

–– 154 kV Kemer-Finike Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye
Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 6432)

–– 154 kV (Adıyaman Çimento TM-Atatürk HES TM) Brş.N.-Börkenek Çimento TM Enerji İletim Hattı
(Girdi-Çıktı) Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6433)

–– Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 6434)
–– Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6435)

YÖNETMELİKLER
–– Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği
–– Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Ulusal Kontrol Laboratuvarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
–– Danıştay Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında

Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/47)
–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi

Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/48)
–– Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği (No: 2022/44)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/33)’de Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2022 Tarihli ve E: 2020/5, K: 2022/115 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 29/9/2022 Tarihli ve 2021/47168 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
–   T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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