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İçişleri Bakanlığından:
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI İZİN YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Jandarma Genel Komutanlığı personelinin

izinlerinin verilme usul ve esasları, izin vermeye yetkili makamları ve sair hususlar ile görgü-
lerini artırmak üzere yabancı memleketlere izinli gideceklerin seçilmeleri, yollanma tarzları, o
yerdeki yaşama ve çalışmalarının ne şekilde takip ve kontrol edilecekleri ve ne gibi hallerde
geri çağrılacakları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Jandarma Genel Komutanlığı mensubu subay, sözleş-

meli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile izin vermeye
yetkili makamları ve izinlerle ilgili işlemleri kapsar.

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

Görev ve Yetkileri Kanununun ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Amir: Kadro ve kuruluş yönünden bağlı olunan kimse ile âmir olarak yetkilendirilmiş

olan diğer kişileri, 
b) Görev: İlgili mevzuat gereğince yapılması ya da yapılmaması öngörülen hususlar

ile amir tarafından verilen emirleri,
c) Kadro: Görevlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan perso-

nelin, rütbe, branş ve varsa alt branşına göre tespit edilen miktarını,
ç) Karargâh: Amirlerin birlik veya kurumları sevk ve idarelerinde yardımcı olan ve bir

kadro ile tespit edilen idari yapıyı,
d) Kıdem: Belli bir rütbeye nasıp tarihinden itibaren, o rütbede görev süreleri veya aynı

nasıplılar arasında yeterlik bakımından üstünlük sırasını, 
e) Kurum: Karargâh ve birlik dışında kalan okul, eğitim kurumu, tatbikat ve eğitim

merkezi, sosyal tesis, dikimevi, fabrika, ikmal merkezi ve depo gibi tesis ve teşkilleri,
f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
g) Personel: Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma

ve uzman erbaşları,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Genel esaslar
MADDE 5- (1) Personelin izin işlemleri aşağıdaki genel esaslar dâhilinde yürütülür.
a) Personele verilecek izinler şunlardır:
1) Yıllık izin.
2) Mazeret izinleri.
3) Sıhhi izinler.
4) Yurt dışı izinleri.
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b) Atama ile birliğinden ayrılan personelin, bulunulan yıl içinde izin kullanıp kullan-
madığı, kullanmış ise süre ve tarihleri, ayrılış/katılış belgelerinin izinle ilgili bölümlerine yazılır
ve onaylanır.

c) Personelin kullandığı izinler, merkezi personel bilgi sisteminin izin bölümüne işlenir
ve izin belgeleri birlik ve sayısal özlük dosyalarında muhafaza edilir. 

ç) Personelin her türlü izin işlemleri, özlük işlemlerinin yerine getirildiği makamlarca
yürütülür. 

d) Adli makamlara şüpheli, sanık, tanık, mağdur veya bilirkişi olarak çağrılan personelin
görevden ayrı kaldığı süreler kanuni izinlerinden mahsup edilmez. Personel, amiri tarafından
çağrıya esas süre ve yol süresi göz önüne alınarak gönderilir.

e) İzin vermeye yetkili amirlerin yerine vekâlet edenler, vekâlet ettikleri kadronun izin
verme yetkisine sahiptir. 

f) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 29 uncu
maddesi uyarınca milletlerarası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların
hazırlık çalışmalarına katılacak personel, organizasyonun devamı süresince izinli sayılır.

g) Savaş ve olağanüstü hallerde 2803 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi uyarınca izin
süreleri kısaltılabilir veya kaldırılabilir. Bu hâllerde, personel izinden geriye çağrılabilir.

ğ) Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda, asgari yıllık izin planlamasını
onaylayan makam tarafından personel izinden geriye çağrılabilir. Personelin izinden çağrılması,
yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Her iki halde de bu durum, görevlendirme yazısı ile yazılı
hale getirilir. Bu yazının bir sureti personelin birlik ve sayısal özlük dosyalarında muhafaza
edilir. Personelin izinden dönüş masrafları ile tekrar izne gidiş masrafları 10/2/1954 tarihli ve
6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre kendisine ödenir. 

h) İzinlerin başlangıç ve bitiş saati günün başlangıç saatidir. Emniyet ve asayiş durumu,
ulaşım ve hava şartları, birlik görev ve personel ihtiyacı gibi istisnai durumlarda izin vermeye
yetkili amir tarafından izin başlangıç ve bitiş saati farklı bir saat olarak belirlenebilir. 

ı) İzinden süresi içinde dönmeyenler, izin konusunda gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar
ve mazeretsiz veya müsaadesiz olarak izin sıra çizelgelerine aykırı hareket edenler hakkında
yasal işlem yapılır.

i) Yurt dışında izinde bulunup, yurda dönme kararı kendisine tebliğ edilen personel, 48
saat içerisinde, en kısa yoldan ve en seri vasıta ile dönüşe geçer. Mücbir sebeplerden dolayı bu
süre uzatılabilir.

j) Personel görev yaptığı ilin dışına izinsiz çıkamaz. Hafta sonu, yılbaşı, ulusal, resmi
ve dini bayramlarda veya kamu kurum ve kuruluşlarının idari izinli sayıldığı günlerde perso-
nelin talebi üzerine hizmet ve görev ihtiyaçlarını aksatmayacak şekilde ve hizmet bölgesinin
görev şartları da göz önünde bulundurularak 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde
belirtilen oranlarda dikkate alınmak suretiyle il dışına izin verilebilir. Bu izinler kanuni izin-
lerden mahsup edilmez.

k) Personelin mesai saatleri dışında, genel tatil günlerinde veya idari izinli sayıldığı
günlerde görevli olduğu ilin sınırları içerisinde herhangi bir izine ihtiyaç duymadan gidebile-
cekleri yerler, mülki teşkilata tabi birlikler için il valileri, diğer birlik, karargâh ve kurumlar
için Ankara ilinde Jandarma Genel Komutanlığı, diğer illerde ise asgari alay ve eşiti birlik ko-
mutanı/kurum amiri tarafından belirlenir. Bu yerlerin dışına çıkmak isteyen personele, izin ver-
meye yetkili amiri tarafından uygun görülmesi halinde müsaade edilebilir. Söz konusu yerlerin
tespitinde kamu görevinin aksatılmaması kaydıyla; birliğin yürüttüğü faaliyetler, mevcudu ve
imkânları, konuşlu olduğu yerin statüsü, coğrafi koşulları, güvenlik durumu ve çevresindeki
yerleşim yerleri, komşu kolluk birimlerinin durumu, takviye imkânları ve ani gelişen durum-
larda personelin makul süre içerisinde görev başında bulunması gibi hususlar göz önünde bu-
lundurulur. 
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l) Personel her zaman kendisine ulaşılabilecek iletişim vasıtalarını ve adreslerini izin
belgesinde belirtmek zorundadır.

m) Kursiyerlere, kursların devamı süresince kurs programına göre belirlenen planlı ta-
tiller dışında izin verilmez. Ancak, geçerli özürleri bulunanlara kurs bitiş tarihini aşmamak
kaydıyla kursu veren birim tarafından yıllık mazeret veya mazeret izni verilebilir. Verilen her
türlü izin personelin birliğine yazılı olarak bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yıllık İzin, Yıllık Mazeret İzni, Yıllık İzin Sıra Çizelgeleri ve Onay Makamları,

Yıllık İzin ve Yıllık Mazeret İzinlerinin Verilmesi ve Diğer Mazeret İzinleri

Yıllık izin ve yıllık mazeret izinleri
MADDE 6- (1) Personelin yıllık izinleri ve yıllık mazeret izinleri aşağıdaki gibidir:
a) Personelin her yıl otuz gün yıllık izin hakkı vardır. Bu müddete yol dâhil değildir.

Ayrıca kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere on beş güne kadar yıllık mazeret izni veri-
lebilir.

b) Personele statü değişiklikleri hariç olmak üzere ilk naspedildikleri veya ilk sözleş-
melerinin onaylandığı tarihten aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar olan süre için yıllık izinleri
orantılı olarak verilir. Kesirler, bir sonraki tam güne tamamlanır.

c) Yıllık izinlerin; personelin talebi, birlik görevleri ve personel mevcudu dikkate alı-
narak, yirmi ve on günlük olarak iki defada kullandırılması esastır. Haziran, Temmuz, Ağustos
ve Eylül aylarında kullanılacak yıllık izin süresi en fazla yirmi gün olarak planlanır. Ancak
yıllık izinler, uygun olduğu takdirde, izin sıra çizelgesini onaylayan makamın yetkisinde iznin
tamamı bir seferde veya birkaç defada verilebilecek şekilde planlanabilir.

ç) Personelin yıllık mazeret izin talebinin izin vermeye yetkili amiri tarafından uygun
görülmesi durumunda, yıllık iznini kullanmamış olsa dahi, öncelikli olarak yıllık mazeret izni
verilir.

d) On beş günlük yıllık mazeret izni bir veya birden fazla defada verilebilir.
e) İzin verilen personel için her defasında, Ek-1’de örneği bulunan izin belgesi düzen-

lenir. İzin belgesi onaylanmadan personel izine ayrılamaz.
f) Yıllık izinlerini kullanan personelin gidiş ve dönüşlerinde bir defaya mahsus olmak

üzere, iznin geçirileceği il, ulaşım imkânları, intikal aracı ve fiilen yolda geçecek süreler dikkate
alınarak iki günden az olmamak kaydıyla dört güne kadar yol izni verilir. İzin dönüşlerinde,
belgeye dayanan gecikmeler dikkate alınır.

g) Diğer bakanlık ve kurumlarda görevlendirilen personelin yıllık izinleri ve yıllık ma-
zeret izinleri, görev yaptıkları birimin görüşleri alınmak suretiyle özlük işlemlerini yürüten bi-
rim tarafından plânlanır. 

ğ) Aynı anda izin kullanacak personel sayısının, birimin genel mevcudunun yüzde 25’ini
geçmemesi, izinlerin mevsimlere ve aylara göre dağıtılmasında eşitliğin sağlanması esastır.

h) İzin sıra çizelgelerinde olağandışı zorunlu haller ve plân dışı faaliyetler nedeniyle
onaylayan makam tarafından değişiklik yapılabilir.

ı) Yıllık izinlerini kullanmadan herhangi bir göreve atanan personelin kalan izinleri
yeni atandığı birlik, karargâh ve kurum tarafından tekrar planlanır.

i) Yıllık izinlerin senesi içinde kullanılması esastır. Yıllık izinlerini kendi isteğiyle senesi
içinde kullanmayan personelin yıllık izinleri ertesi yıla devredilmez. Ancak hizmet, alıkonulma,
esaret ve sair zorunlu nedenlerle yıllık izinlerini kısmen veya tamamen senesi içinde kullana-
mayanların izinleri, müteakip sene içinde verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç önceki yıl-
lara ait kullanılmayan yıllık izin hakları düşer. Aynı yıl içinde kullanılabilecek yıllık izin süresi
hiçbir suretle toplam altmış günü geçemez. 
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j) Ertesi yıla devredilecek izinler için personelin özlük işlemlerinin yürütüldüğü birim
tarafından Ek-2’de örneği bulunan İzin Erteleme Belgesi düzenlenir. Ertelenmesi uygun görülen
izinler, onaylayan makam tarafından planlanan tarihlerde kullandırılır.

k) Yıllık iznini kullanmakta iken sağlık raporu verilen personel;
1) İstirahat süresi, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi halinde, yıllık izninin

bitiş tarihinde, 
2) İstirahat süresi, yıllık izninin kalan kısmından daha fazla olması halinde, istirahat

süresinin bitimini müteakip, 
3) İstirahat süresi ile yıllık izninin aynı tarihte bitmesi halinde, bu iznin bittiği tarihte,
göreve başlar. İstirahat süresi ile yıllık iznin kesişen kısmında geçen izin süresi, izin

sıra çizelgesini onaylayan makamın uygun göreceği bir tarihte kullandırılır. 
Yıllık izin sıra çizelgelerinin hazırlanması ve onaylanması
MADDE 7- (1) Hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle birlik, karargâh ve kurum

amirlerince Ek-3’te örneği bulunan izin sıra çizelgesi düzenlenir. 
(2) Jandarma Bölge Komutanlığı ve il jandarma komutanlığı personelinin izin sıra çi-

zelgeleri vali tarafından, ilçe jandarma komutanlığı personelinin izin sıra çizelgeleri kaymakam
tarafından onaylanır. 

(3) Mülki teşkilata bağlı olmayan birlik komutanlıkları/birim amirlikleri emrinde gö-
revli personelin izin sıra çizelgeleri asgari alay ve eşidi birlik, karargâh veya kurum amiri ta-
rafından onaylanır.

(4) İzin sıra çizelgesi, her yıl Kasım ayı sonuna kadar onay makamında bulundurulur.
İnceleme ve onayı müteakip 15 Aralık tarihine kadar personele tebliğ edilir. 

(5) İzin sıra çizelgesinin onaylanmasını müteakip, dilekçe ile izin tarihi değişikliği ta-
lebinde bulunan personelin izin değişikliği, izin sıra çizelgesini onaylayan makam tarafından
yapılır. 

(6) Yıllık izin sıra çizelgesi onay ve/veya değiştirme yetkisi onaylayan makam tarafın-
dan devredilebilir. 

(7) Yıllık izin sıra çizelgeleri hazırlanırken, bu Yönetmelik kapsamında olmayan çalı-
şanların izinleri de tabi oldukları mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla aynı çizelgede gös-
terilir.

(8) İzin planlaması yapılırken, hizmetlerin devamlılığının sağlanması ve ilçe jandarma
ve jandarma karakol komutanlarının yerine vekâlet edecek personelin belirlenmesi maksadıyla
ilçe jandarma komutanı tarafından il jandarma komutanlığıyla koordine kurulur ve uygun görüş
alınır.

Yıllık izin ve yıllık mazeret izinlerinin verilmesi
MADDE 8- (1) Yıllık izinler ve yıllık mazeret izinleri;
a) Jandarma Genel Komutanı için İçişleri Bakanı, 
b) Jandarma Genel Komutanı Yardımcıları için Jandarma Genel Komutanı, 
c) Merkez ve doğrudan merkeze bağlı birlik komutanları ve birim amirleri için Jandar-

ma Genel Komutanı veya yetki devri yapacağı Jandarma Genel Komutanı Yardımcısı, 
ç) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı için Akademiden sorumlu İçişleri

Bakan Yardımcısı,
d) Jandarma bölge komutanları ve il jandarma komutanları için konuşlu bulunduğu ilin

valisi,
e) İlçe jandarma komutanları için kaymakam,
tarafından verilir. 
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(2) Birinci fıkra dışında kalan personelin yıllık izin sıra çizelgeleriyle onaylanan yıllık
izinleri asgari bölük/ilçe jandarma komutanı ve eşiti veya şube müdürü tarafından verilir. 

(3) Birinci fıkra dışında kalan personelin dört güne kadar olan yıllık mazeret izni asgari
tabur komutanı, ilçe jandarma komutanı veya şube müdürü seviyesinde birlik komutanı/birim
amiri tarafından verilir. Verilen bu izinleri uzatma yetkisi asgari alay ve eşiti birlik komutanı/bi-
rim amirindedir. Beş gün ve üzeri yıllık mazeret izni asgari alay ve eşiti birlik komutanı/birim
amiri tarafından verilir. 

(4) İznin yazılı olarak verilmesi esastır. Acil durumlarda sözlü olarak da izin verilebilir.
Sözlü olarak verilen izinler yirmi dört saat içinde yazılı hale dönüştürülür. Amiri ile farklı il ve
ilçelerde bulunan personelin onaylı izin belgesi ilgili personele iletişim vasıtaları ile iletilir.

(5) İzne ayrılacak ilçe jandarma ve karakol komutanlarının yerine vekâlet edecek per-
sonelin belirlenmesi maksadıyla izne ayrılmadan asgari bir hafta önce ilçe jandarma komutan-
larınca il jandarma komutanlığı ile koordine kurularak uygun görüş alınır. İzne ayrılacak il jan-
darma komutanları da izne ayrılmadan önce bir üst komutanlıkla koordine eder ve uygun görüş
alır.

Mazeret izinlerinin verilmesi
MADDE 9- (1) Personele 6 ncı maddede yazılı on beş günlük yıllık mazeret izinleri

dışında;
a) Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana,

baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; kendisinin
veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine yedi güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu
bentte yazılı izinler ertelenemez veya devredilemez. 

b) Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içinde otuz
güne kadar mazeret izni verilebilir.

c) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele her yıl, yıllık izinlerinden
ayrı olarak, otuz gün izin verilir. Bu izin bölünemez, yıl geçişlerinde üst üste kullanılamaz ve
diğer yıla aktarılamaz. 

ç) Gerekli uzmanlık dallarında ve ihtiyaç duyulan branşlarda yurt içinde öğrenim için
özlük hakları saklı kalmak şartıyla öğrenim süresi kadar veya eğitim öğretim programının özel-
liğine göre ve programın safhaları dikkate alınarak ihtiyaç duyulan sürelerde bölümler halinde
Jandarma Genel Komutanlığınca izin verilebilir.

d) Bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek
anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun
süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla bel-
gelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin ve-
rilebilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri
üzerine ayrıca altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu bent hükmü aynı kişi ve aynı vakaya
dayalı olarak bir defaya mahsus uygulanır. Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler mecburi hiz-
met süresinden; sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay ve sözleşmeli uzman erbaşlar için söz-
leşme süresinden sayılmaz. Bu iznin verilmesinde aşağıdaki hususlara riayet edilir:

1) Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda, refa-
kati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı,
sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, asgari refakatçi sayısı, üç ayı geçmeyecek şekilde
refakat süresi ve refakatçinin kimlik bilgileri yazılır.

2) Sağlık kurulu raporunda birden fazla refakatçi belirtilmemiş ise aynı kişiyle ilgili
olarak aynı dönemde birden fazla personel/kamu görevlisi refakat nedenli mazeret izni kulla-
namaz.
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3) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin aylıklı ve aylıksız
toplam süresi on iki ayı geçemez.

4) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde personel iz-
nin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve
başlamayan personel izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında ilgili
mevzuat hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

5) Bu bent kapsamında izin talebinde bulunacak olan personel Ek-4’te bulunan dilek-
çeyle başvurur. Dilekçesine, daha önce refakat izni kullanıp kullanmadığına ilişkin bilgileri
yazar, varsa konuya ilişkin belgeleri ekler.

6) İzin süresi, her durumda raporun bitiş tarihinde sona erer.
e) 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuklar İçin Özel

Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre özel gereksinim düzeyi
çok ileri düzeyde ve üzeri ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması duru-
munda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde, has-
talık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir
yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir.

f) Personele, bakmakla yükümlü olduğu özel gereksinim düzeyi çok ileri düzeyde ve
üzeri raporu bulunan eşi, çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edilmesi kaydıyla engelli kar-
deşinin; 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri
Yönetmeliği veya 18/5/2012 tarihli ve 28296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim
Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre bir özel eğitim kurumunda kayıtlı olması
şartı ile özel eğitime getirilip/götürülmesi ve eğitime iştiraki maksadıyla, her engelli birey için
haftada sekiz saat günlük eğitim izni verilir. 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Engelli çocuk sahibi anne ve babanın her ikisinin çalışması durumunda bu izin,
alınan beyana istinaden birine kullandırılır. Anne ve babadan birinin çalışması durumunda, alı-
nan beyana ve gerekçeye istinaden çalışan ebeveyne bu izin kullandırılır. Bu süre, ilgili olduğu
haftayı geçmeyecek şekilde personelin isteğine göre Ek-5’te örneği bulunan dilekçeye istinaden
bir defada veya bölünerek kullandırılır.

g) Personelin bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocukları ve aynı çatı altında yaşayan an-
ne, baba veya yargı kararı ile vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşinin; Erişkinler İçin Engellilik
Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yetkili hastaneden alınması şartı ile raporunda tam
bağımlı ve yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan ibaresi olan yakınlarının bakımı maksa-
dıyla, her engelli birey için ayrı olmak üzere, günde bir saat günlük bakım izni verilir. Bu sü-
renin gün içerisinde kullandırılma zamanı personelin isteğine göre düzenlenir. Engelli çocuk
sahibi anne ve babanın her ikisinin çalışması durumunda bu izin, alınan beyana istinaden birine
kullandırılır. Anne ve babadan birinin çalışması durumunda, alınan beyana ve gerekçeye isti-
naden çalışan ebeveyne bu izin Ek-6’da örneği bulunan dilekçeye istinaden kullandırılır.

ğ) Her engelli birey için ayrı olmak üzere bir gün içerisinde, günlük bakım izni veya
günlük eğitim izinlerinden sadece biri kullanılır.

h) Mazeret izinlerinde yol izni verilmez. 
(2) Bu madde kapsamında verilecek izinler, dilekçe ile yapılacak müracaata istinaden;
a) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen personele, anılan fıkrada belirtilen izin

vermeye yetkili amirlerce,
b) Diğer personele;
1) Birinci fıkranın (a) bendinde sayılan izinler asgari bölük/ilçe jandarma komutanı ve

eşidi veya şube müdürü tarafından,
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2) Birinci fıkranın (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yazılı izinler ise alay ve eşidi
birimlerin amirleri ile daha üst seviyedeki amirler tarafından,

verilir. Birinci fıkranın (d) bendi kapsamındaki izinler Jandarma Genel Komutanlığı
Personel Başkanlığına bildirilir. Personelin izin evrakı birlik ve sayısal özlük dosyalarında mu-
hafaza edilir.

(3) Bu madde kapsamında verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sıhhi İzinler

Sıhhi izinlerin verilmesi
MADDE 10- (1) Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jan-

darma ve uzman erbaşların sıhhi izinleri aşağıdaki gibidir:
a) Hizmet yapamayacak şekilde hastalanan personelin hastalığı geçici ise veya geçici

olup sekel bırakan hastalıklardan ise, hastanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri hariç, ay ve
gün hesabı ile her bir hastalığı için toplam olarak ve fiilen iki yılı geçmemek üzere, nekahet
tedavisi, istirahat ve hava değişimi işlemine tabi tutulur. Bu gibiler hakkında raporlar sağlık
kurulunca verilir. Sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubaylar için 13/6/2001 tarihli ve 4678
sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında
Kanun, uzman erbaşlar için 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunundaki sağlık
durumları nedeniyle sözleşme fesih hükümleri saklıdır.

b) Kanser, her türlü kötü huylu tümör, verem, kronik böbrek yetmezliği ile akıl ve ruh
hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlar, sağlık kurulları
raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartı ile te-
davi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilirler.

c) Sağlık durumundan dolayı “Yurdun alçak veya alçak mutedil bölgelerinde faal görev
yapar” veya “Muayyen bölgelere gidemez” şeklinde iklim değiştirme raporları alanlar ile birlik
veya diğer görevlerde çalışması sağlık kurulu raporu ile kayıt ve şarta bağlı olanların bu du-
rumlardaki sıhhi izin süreleri dört yıl olarak hesaplanır. Geçici olarak sağlık durumları sebebiyle
uçucuların yer hizmetine verilmeleri ve dalgıç ve kurbağa adamlardan hizmetlerini yapamaz
kararı alanların diğer görevlere verilmeleri sıhhi izin süresinden sayılmaz. 

ç) Sıhhi izin süresini doldurmak durumuna girenler, sıhhi izin sürelerini dolduracakları
ayın ilk haftasında haklarında kati işlem yapılmak üzere tekrar muayeneye sevk edilirler. Bun-
lardan sıhhi arızalarının devam ettiği ve hiçbir branşın hizmetinde vücutlarından istifade edi-
lemeyeceği anlaşılanlar hakkında ilgisine göre 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cum-
huriyeti Emekli Sandığı Kanunu veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Ge-
nel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır. Hakkında “Jandarma Genel Komutanlığında
Görev Yapamaz” raporu verilen personel, işlemleri tamamlanıncaya kadar sıhhi izinli sayılır.

d) Kadın personele doğum yapmasından önce sekiz hafta ve doğum yaptığı tarihten iti-
baren sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile aylıklı izin verilir. Bu iznin veril-
mesinde aşağıdaki hususlara riayet edilir:

1) Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta süre ekle-
nir.

2) Beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinden, sağlık durumunun uygun olduğu
doktor raporu ile belgelenen personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar iş yerinde ça-
lışabilir. Bu durumda, personelin isteği halinde, doğum öncesinde çalıştığı süreler, doğum son-
rası izin süresinin bitim tarihinden itibaren aylıklı izin süresine eklenir.

3) Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle doğum öncesi sekiz haftalık izinden kul-
lanılamayan süreler, doğum sonrası sürelere eklenir.
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4) Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin süresi içerisinde annenin ölümü halinde,
isteği üzerine babaya, bu bentte anne için öngörülmüş olan aylıklı izin süresi kadar izin veri-
lir.

e) Doğum yapan personele çocuklarını emzirmeleri için aylıklı izin süresinin bitim ta-
rihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.
Süt izninin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağı personelin tercihine bırakı-
lır.

f) Doğum yapan personele, aylıklı izinlerinin bitiminden itibaren başlamak üzere is-
tekleri üzerine on iki aya kadar aylıksız izin verilir. 

g) En fazla üç yaşında bir çocuğu evlat edinen kadın personele, çocuğun ana ve baba-
sının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, is-
tekleri üzerine on iki aya kadar aylıksız izin verilir.

ğ) Aylıksız izin hakkı, on altı haftalık aylıklı iznin bitiş tarihinden sonraki gün başlar
ve takip eden on ikinci ayın sonunda biter.

h) Aylıklı iznin bitimini müteakip aylıksız izne ayrılmayan personel talebi halinde hakkı
olan on iki aylık süre içerisinde aylıksız izninin kalan kısmını kullanabilir. 

ı) Aylıksız izin süreleri mecburi hizmet süresinden sayılmaz. 
i) Aylıksız izin alan sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubayların sözleşme süreleri,

kullandıkları aylıksız izin süresi kadar uzatılır. 
j) Doğum sebebiyle aylıksız izin talebinde bulunacak olan personel Ek-7’de örneği bu-

lunan dilekçeyle başvuru yapar.
k) Görev esnasında veya görev dışında, görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya

uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalanan personel bu fıkrada belirtilen sürelere bağlı ol-
maksızın iyileşinceye kadar sıhhi izinli sayılır.

(2) Bu madde kapsamında verilen aylıklı ve aylıksız izinler, personelin dilekçe ile ya-
pacağı müracaata istinaden, 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen personele, anılan fık-
rada belirtilen izin vermeye yetkili amirler, anılan fıkranın dışında kalan personele ise alay ve
eşiti birimlerin amirleri ile daha üst seviyedeki amirler tarafından verilir ve Jandarma Genel
Komutanlığı Personel Başkanlığına bildirilir. Personelin izin evrakı birlik ve sayısal özlük dos-
yalarında muhafaza edilir.

(3) Bu madde kapsamında verilen izinler rütbe bekleme süresinden sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yurt Dışı İzinler

Yurt dışı izinlerin verilmesi
MADDE 11- (1) Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman jan-

darmaların yurt dışı izinleri aşağıdaki gibidir:
a) İçişleri Bakanlığınca;
1) Öğrenim için öğrenim süresi kadar,
2) Meslekî bilgi ve görgüsünü artırmak maksadıyla bir yıla kadar,
3) Seminer, müşahede gezisi ve ziyaretler için lüzumlu görülen süre kadar,
4) Mazeret dolayısıyla yıllık izinle birlikte üç aya kadar,
5) Seyahat maksadıyla yurt dışına gidecek personele, yıllık izin süresi kadar, 
yurt dışı izni verilebilir.
b) (a) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen izin aynı usuller ile uzman erbaşlara

da verilebilir.
c) Yurt dışı izin verme yetkisi İçişleri Bakanlığınca devredilebilir. Yetki devri hâllerinde,

verilen yurt dışı izinleri yetki devri yapan makama bildirilir.
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ç) Bu madde kapsamında verilen izinlerde özlük hakları aynen verilir. 
Öğrenim amacıyla verilecek yurt dışı izinleri
MADDE 12- (1) Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman jan-

darmalara, masrafları kendileri tarafından karşılanmak şartıyla, öğrenim amacıyla, öğrenim
süresi kadar yurt dışı izni verilebilir. Bu iznin verilebilmesi için, öğrenim görülecek kurumun
en az üniversite, akademi veya bunların eşiti düzeyde öğrenim/eğitim veren bir kurum olması,
alınacak öğrenim/eğitimin lisansüstü düzeyde, personelin mesleği ile ilgili bir konu olması ve
aynı zamanda Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenen dallarda olması şarttır.

(2) Bu madde gereğince izin verilecek personelde aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Müracaat tarihi itibarıyla bulunduğu statüde beşinci hizmet yılını tamamlamış, on

ikinci hizmet yılını tamamlamamış olmak.
b) Atama mevzuatına göre sıralı hizmet bölgesinde görev yapıyor olmamak veya içinde

bulunulan atama yılında sıralı hizmet bölgesine atama sırasında olmamak.
c) Aynı maksatla daha önce yurt dışına gitmemiş ve yurt içinde aynı dalda ve aynı se-

viyede lisansüstü eğitim almamış olmak.
ç) 18 inci maddede belirtilen diğer şartları taşımak.
(3) Bu madde gereğince izin verilecek personel miktarı, her statüdeki personel mevcu-

dunun binde birini geçemez. Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı tarafından kon-
tenjan, mevcut ve branşlar ile alt branşlar dikkate alınarak personele duyurulur. Tespit edilmiş
miktarlara göre talep fazlası olduğu takdirde, aynı şartlara sahip olanlar arasında öğrenim mak-
sadıyla yurt dışına gitmemiş olan personele, eğer bu durumda da eşitlik bozulmaz ise, rütbe ve
kıdemce üst olan personele öncelik verilir. Müracaat usulü, izin talepleri üzerine yapılacak iş-
lemler ve izin verilen personelin uyacağı esaslar aşağıda belirtildiği şekildedir:

a) İlgili personel izin talebinde bulunmadan önce, yurt dışında katılmayı plânladığı öğ-
retim/eğitim kurumuna şartsız kabul alarak geçici olarak kaydını yaptırır. Daha sonra bir dilekçe
ile ilk amirine müracaat eder. Dilekçesine;

1) Öğretim/eğitim programına katılmak istediği kurum hakkında hazırlayacağı, söz ko-
nusu kurumun adı, yeri, eğitim programı, bu programda öngörülen öğretim/eğitim faaliyetleri
konusundaki yeterlik düzeyi, başarıları ve ilgili ülkenin aynı alandaki öncü öğretim/eğitim ku-
rumları ile karşılaştırmasını içeren bir raporu,

2) Öğretim/eğitim kurumundan temin ettiği geçici kayıt belgesini,
3) Öğrenim/eğitim masraflarını nasıl karşılayacağını gösteren belgeleri, 
ekler.
b) Dilekçe ve ekleri, silsile yoluyla, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığına

gönderilir.
c) Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, izin dilekçesi ve ekleri, müracaat sahibinin

görev özellikleri de dikkate alınarak, bu maddedeki yazılı esaslar kapsamında incelenir ve aşa-
ğıdaki işlemler yapılır:

1) İzin şartlarına sahip olanlara ait belgeler İçişleri Bakanlığına gönderilir.
2) İçişleri Bakanlığı tarafından, talebin uygunluğunun Jandarma Genel Komutanlığına

bildirilmesini müteakip, talep sahibine bilgi verilir.
3) Bu madde kapsamında talebi uygun görülmeyenlerin izin müracaatları geri çevrilir.
ç) İzin talepleri uygun görülenler, öğrenim/eğitim görecekleri kuruma kesin kayıt yap-

tırarak buna ilişkin belgeyi Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığına ibraz ederler.
d) İzin onayını alan personel, onay tarihinden itibaren bir ay içinde yurt dışına gitmeye

mecburdur.
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e) Özrü olmadan belirtilen süre içinde izinli gitmeyenlerin izin onayları birliklerince
veya kurumlarınca iptal edilerek, keyfiyet onay makamına yazılı olarak bildirilir. Bu bent hük-
mü uyarınca izin onayları iptal edilenler bir yıl geçmeden aynı maksatla yurt dışına gitmek
için izin talep edemezler.

f) Bu madde gereğince izin verilen personelin yurt dışındaki ikametgâh ve kaydolduk-
ları öğretim/eğitim kurumu, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından İçişleri Bakanlığına bil-
dirilir.

g) İzinli personel, izin talep ederken ibraz ettiği öğretim/eğitim programına katılmak
ve yurda dönüşünde bu programa uygun öğretim/eğitim gördüğüne dair diploma veya diploma
hükmündeki belge ile dönüş raporunu Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığına
vermekle yükümlüdür.

ğ) Bu madde gereğince kullanılan izinlerin personelin özlük kayıtlarına işlenmesi hu-
susu, personelin birliği tarafından yapılır. Bu husus, Jandarma Genel Komutanlığı Personel
Başkanlığı tarafından takip ve kontrol edilir.

h) İzin müddeti, yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri arasında geçen süredir. Personel
eğitim/öğretim programını tamamlamasını müteakip 48 saat içerisinde, en kısa yoldan ve en
seri vasıta ile dönüşe geçer. Mücbir sebeplerden dolayı bu süre uzatılabilir.

ı) Öğrenim amacıyla verilecek yurt dışı izinlerinde yol izni verilmez.
Mesleki bilgi ve görgünün artırılması amacıyla verilecek yurt dışı izinleri
MADDE 13- (1) Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman jan-

darmalara, masrafları kendileri tarafından karşılanmak şartıyla, mesleki bilgi ve görgülerini
artırmak amacıyla bir yıla kadar yurt dışı izni verilebilir.

(2) Bu madde gereğince iznin verilmesi için, öğrenim/eğitim alınacak kurumun, öğre-
nim/eğitim alınacak konuda özel ihtisas sahibi olması ve talepte bulunan personelin bu öğre-
nim/eğitim sonunda edineceği bilgi ve görgünün, mesleği ile ilgili, Jandarma Genel Komutan-
lığı için faydalı ve yurt içi imkânlarla alınamayacak özellikte olması şarttır.

(3) Bu madde gereğince izin verilecek personelde aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Subaylar için asgarî kıdemli üsteğmen, astsubaylar için üstçavuş, uzman jandarmalar

için üçüncü kademeli çavuş rütbesinde olmak.
b) Atama mevzuatına göre sıralı hizmet bölgesinde görev yapıyor olmamak veya içinde

bulunulan atama yılında sıralı hizmet bölgesine atama sırasında olmamak.
c) 18 inci maddede belirtilen diğer şartları taşımak.
(4) Mesleki bilgi ve görgünün artırılması amacıyla verilecek yurt dışı izinlerinde; kon-

tenjan, branş ve alt branşlara tahsis, talep fazlası halinde uygulanacak esaslar, müracaat usulü,
izin talepleri hakkında yapılacak işlemler ve izin verilen personelin uyacağı esaslar bakımından
12 nci maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

Seminer, müşahede gezisi ve ziyaretler için verilecek yurt dışı izinleri
MADDE 14- (1) Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman jan-

darmalara, masrafları kendileri tarafından karşılanmak şartıyla, meslekleri ve ihtisasları yö-
nünden yeni gelişmeler üzerinde inceleme ve araştırmada bulunmak maksadıyla seminer, mü-
şahede gezisi ve ziyaretler için lüzumlu görülen süre kadar izin verilebilir. 

(2) Bu madde gereğince izin verilecek personelde aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Müracaat tarihi itibarıyla bulunduğu statüde beşinci hizmet yılını tamamlamış ol-

mak.
b) 18 inci maddede belirtilen diğer şartları taşımak.
(3) Seminer, müşahede gezisi ve ziyaretler için verilecek yurt dışı izinlerinde; kontenjan,

branş ve alt branşlara tahsis, talep fazlası halinde uygulanacak esaslar, müracaat usulü ve izin
talepleri hakkında yapılacak işlemler bakımından 12 nci maddenin üçüncü fıkrası hükümleri
uygulanır.
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(4) İzin verilen personel yurda dönüşünde, katıldığı seminer, müşahede gezisi veya zi-
yaret sonuçlarını kapsayan detaylı bir raporu, Jandarma Genel Komutanlığına ibraz etmekle
yükümlüdür.

Mazeret nedeniyle verilecek yurt dışı izinleri
MADDE 15- (1) Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman jan-

darmalara;
a) Kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin, yurt içinde mümkün ol-

mayan muayene ve tedavilerinde, yetkili birimler tarafından verilecek belge veya sağlık rapo-
runa istinaden,

b) Yurt dışında bulunan ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin hastalıkları veya ölümleri
halinde yetkili birimler tarafından verilecek belgeye istinaden,

c) Yurt dışında bulunan ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin yangın, deprem, su baskını
gibi doğal afetlere maruz kalmaları halinde, mazeretini gösterir belgeye istinaden,

ç) Özel hukukun gereği olarak yabancı mahkemeler veya resmî makamlarla ilişiği ha-
linde, mahkeme veya resmî makamlardan gönderilecek veya alınacak davet veya çağrı belge-
sine istinaden,

d) İştirak edilecek uluslararası bilimsel, sportif ve kültürel münasebetler için, ilgili ma-
kamın davetiye veya çağrı belgesine istinaden, 

yıllık izinle birlikte yurt dışına üç aya kadar izin verilebilir.
(2) Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığına silsile yoluyla gönderilen di-

lekçe ve ekleri, müracaat sahibinin görev özellikleri de dikkate alınarak, Jandarma Genel Ko-
mutanlığı Personel Başkanlığınca incelenir.

(3) Talebin uygunluğu, uygun görülmemiş ise gerekçesi, talep sahibine bildirilir.
(4) Personelin yurt dışında bulunan anne, baba veya kardeşlerinin hastalıkları veya

ölümleri ile yurt dışında bulunan anne, baba veya kardeşlerinin yangın, deprem, su baskını gibi
doğal afetlere maruz kalmaları halinde, mazeretlerine istinaden yurt dışına gitmeleri için, izin
sıra çizelgesinde kayıtlı olup olmadıklarına bakılmaz. Mazeret çok acil ve belge sunulmasına
imkân ve fırsat kalmamış ise, izin isteği, asgari alay ve eşiti birimlerin amiri tarafından doğru-
dan Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir. Alınacak onaylı belge en seri vasıta ile istek sa-
hibine ulaştırılır ve ara kademedeki birlik komutanlarına bilgi verilir. Bu halde izinli personel
mazeretine ait belgeleri daha sonra izin vermeye yetkili birimine sunmak zorundadır.

(5) Uluslararası bilimsel, sportif ve kültürel münasebetler nedeniyle verilecek mazeret
izinlerine ait işlemler ilgili başkanlıklar tarafından, bu maddede belirtilen diğer mazeret izinleri
Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı tarafından yürütülür.

(6) Mazeret nedeniyle verilecek yurt dışı izinlerinde yol izni verilmez.
Seyahat maksadıyla yurt dışına gidecek personel izinleri
MADDE 16- (1) Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jan-

darma ve uzman erbaşlar, seyahat maksadı ile izin sıra cetveline tabi olarak yurt dışına izinli
gidebilirler.

(2) Bu madde gereğince verilecek izin, personelin yıllık izinlerinden sayılır ve otuz
günü geçemez. 

(3) İzne gidecek personele, kullanılan ulaşım vasıtası da dikkate alınarak ayrıca yol izni
verilebilir. Yol izni süresi toplam dört günü geçemez.

(4) Seyahat maksadıyla yurt dışına gitmek isteyen personelin izin onay işlemleriyle
ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yurt dışına izinli olarak gitmek isteyen personel, Personel Bilgi Sistemi üzerinden
yurt dışı izin müracaatını yapar. Birliği tarafından personelin müracaatını gösterir çizelge, birlik
komutanı/birim amirinin onayını müteakip, Personel Bilgi Sistemi üzerinden Jandarma Genel
Komutanlığı Personel Başkanlığına gönderilir. 
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b) Hakkında devam eden soruşturması veya yargılaması bulunan personelin yurt dışı
çıkış yasağının olup olmadığı adli makamlarla yapılacak koordine ile tespit edilir ve hakkında
yurt dışı çıkış yasağı bulunan personelin yurt dışı izin talebi uygun görülmez.

c) Yurt dışı izin müracaatı, asgari alay ve eşiti birimlerin amirlerince izin tarihinden en
az otuz gün önce, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığında hazır bulundurulur.

ç) Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli generallerin yurt dışı izinleri ile yurt
dışındaki generallerin görev yaptıkları ülke dışında geçirecekleri izinlerle ilgili onay işlemi
Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığınca yürütülür.

d) Diğer bakanlıklarda ve kurumlarda görevlendirilen personelin yurt dışı izin onayları,
görev yaptıkları bakanlık ve kurumların görüşlerinin alınmasını müteakip Jandarma Genel Ko-
mutanlığı Personel Başkanlığınca alınır.

e) Yurt dışına izinli gidecek personele, yurt dışındaki hareket tarzları hakkında, istihbarat
ve istihbarata karşı koyma konusunda, asgari alay ve eşiti birim amirliklerince uyarıcı bilgiler
verilir. 

f) Seyahat maksadıyla aynı anda yurt dışında izinli bulunan personel sayısı statülerine
göre mevcutlarının yüzde birini geçemez. Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına yurt
dışında eğitim/öğretim alan öğrenciler ve kursiyerler bu oranın dışındadır.

g) İzinli gitmesine müsaade edilen personelin kayıtları, Jandarma Genel Komutanlığı
Personel Başkanlığınca tutulur. Bu kayıtlarda; personelin kimliği, birliği, izin tarihleri, gideceği
yer veya yerler ile kalacağı adresler belirtilir.

Yabancı memleketlerde görevlendirilen personele verilecek izinler
MADDE 17- (1) Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jan-

darma ve uzman erbaşlardan;
a) Yabancı memleketlerin emsal kurum ve kuruluşlarında hizmet yapmak üzere gön-

derileceklere İçişleri Bakanlığınca dört yıla kadar aylıklı izin verilebilir. Bu şekilde görevlen-
dirilenlerin aylıkları Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinden ödenir. Bunların yabancı mem-
leketlerde geçen hizmet süreleri, fiilî hizmetlerinden ve kıdemlerinden sayılır.

b) Yabancı bir memlekette veya uluslararası kuruluşlarda görev alacaklara İçişleri Ba-
kanlığının onayı ile beş yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

c) Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin üye olduğu veya imzaladığı
anlaşmalarla taraf bulunduğu diğer uluslararası teşkilatlar nezdinde ateşkesi denetlemek üzere
gözlemci sıfatıyla görev alan veya barış gücünde görevlendirilenlere 2803 sayılı Kanunun
ek 3 üncü maddesi uyarınca beş yıla kadar aylıklı izin verilebilir. Bu personele, görevlendirilen
teşkilat tarafından yapılacak ödemelerin dışında, ayrıca, aynı karar ile tespit edilecek tutarda
aylık ek ücret de verilebilir. Bu şekilde yabancı memleket veya uluslararası kuruluşlarda gö-
revde geçen süreler hizmetten sayılır ve emeklilik hakları ile 3/1/1961 tarihli ve 205 sayılı
Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununca sağlanan hakları, 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun
ve 205 sayılı Kanun hükümlerine uyulmak kaydı ile saklı tutulur.

(2) Bursla gidenler de dâhil, yetiştirilmek üzere veya sürekli görevle yurt dışına gön-
derilen personel kanunlarına tâbi kamu personelinin; subay, sözleşmeli subay, astsubay, söz-
leşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak görev yapan eşlerine, hizmet safa-
hatları süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin
verilebilir.

Ortak şartlar
MADDE 18- (1) Mesleki bilgi ve görgünün artırılması, öğrenim, seminer, müşahede

gezisi ve ziyaretler için verilecek yurt dışı izinleri ile yabancı memleketlerde görevlendirilen
personelde ilgili maddelerde belirtilenlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun yüzde 93’ü ve üzerinde olmak.
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b) İzinli gidilecek yabancı ülkenin dilinden veya öğretim/eğitimin uygulanacağı dilden;
son iki yıl içerisinde ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavı (YDS/E-YDS) veya ÖSYM
tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üze-
rinden en az seksen beş not almış olmak.

c) Yurda dönüşte, görülen öğretim/eğitimle ilgili görevlere atanabilecek durumda ol-
mak.

ç) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisağı veya irtibatı olmamak.

d) İzin için müracaat ettiği tarihte, hakkında meslekten veya memuriyetten çıkarma ce-
zalarını gerektiren suçlardan dolayı adli ve/veya idari soruşturma yapılmıyor olmak.

e) Ertelenmiş, seçenek yaptırımlara çevrilmiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılma-
sına karar verilmiş, affa uğramış veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; 

1) 2803 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen suçlar ile 5237
sayılı Kanunda belirtilen; cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, genel ahlaka karşı suçlar, Devletin
egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar ve kamunun sağlığına karşı
suçlardan mahkûm olmamak.

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

3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, bu bentte belirtilen suçların dışındaki suçlardan,
toplam 21 gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile mahkûm
veya cezalandırılmamış olmak.

f) 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun kapsamında, başvuru tarihinden iti-
baren geriye doğru son beş yıl içinde, toplamda on iki ay veya daha fazla durdurma cezası al-
mamış olmak.

g) Daha önceki yurt dışı görev veya izinleri sırasındaki tutum ve davranışlarından ötürü,
yetkili makamlarca hakkında olumsuz belge düzenlenmemiş olmak.

Özellikli ülkelere izin
MADDE 19- (1) Belirsizlik ve hassasiyet gösteren, karışıklık ve çatışma içerisinde bu-

lunan ve gidilmesinde sakınca görülen ülkelere gitmek isteyenlerin durumuna, İçişleri Bakan-
lığı karar verir.

Yurt dışında riayet edilecek hususlar
MADDE 20- (1) İzinli olarak yurt dışında bulunan subay, sözleşmeli subay, astsubay,

sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar;
a) Milletimizin ve Jandarma Genel Komutanlığının birer temsilcisi olarak gerek resmî

gerekse özel hayatlarını Türk Jandarmasına yaraşır bir şekilde düzenlemek zorundadır.
b) Yurt dışındaki Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile yabancı askeri

ve kolluk personeline karşı tavır ve hareketlerinde meslekî vakar ve ananeyi muhafaza eder.
c) Yabancılarla temasta daha titiz ve dikkatli davranır, resmî ve özel hayatlarında her-

hangi bir olumsuz olaya sebebiyet vermemek için özen gösterir.
ç) Mevzuat ve malî imkânlarına göre uygun bir meskende ve meslekî şerefe uygun bir

şekilde yaşamak zorundadır.
d) Zorunlu olmadıkça üniforma giyemez.
e) Seyahat maksadıyla yurt dışına giden personel şahsi, zati ve miri silahını götüremez. 
(2) Yurt dışına izinli gidecek personele bağlı bulunduğu birlik, karargâh ve kurum amir-

likleri ve komutanlıkları tarafından, yurt dışındaki hareket tarzları hakkında, istihbarata karşı
koyma ve koruyucu güvenlik önlemleri konularında uyarıcı bilgiler verilir.
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(3) İzinli olarak yurt dışında bulunan personel, Jandarma Genel Komutanlığınca belir-
lenen istihbarata karşı koyma ve koruyucu güvenlik esaslarına uyar.

Yurt dışına giden personelin sorumlulukları
MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, seyahat maksadıyla yurt

dışına giden personel hariç olmak üzere diğer tüm personel, gittikleri ülkelerdeki Türkiye Cum-
huriyeti elçiliğine veya temsilciliklerine sözlü veya yazılı her türlü iletişim kanalıyla; geliş ta-
rihini ve maksadını, kalacağı yer veya yerleri, izin süresini ve dönüş tarihini bildirmekle yü-
kümlüdür.

Geri çağırma
MADDE 22- (1) İzinli olarak yurt dışına gönderilen personelden, aşağıda sayılanlar

derhal yurda çağrılırlar. Geri çağırma yetkisi onay veren makama aittir. Fiilleri suç teşkil edenler
hakkında ayrıca kanuni kovuşturma yapılır ve bunlara bir daha yurt dışı izni verilmez.

a) Vatandaşlık ve memurluk şeref ve haysiyetini zedeleyecek hareketlerde bulunanlar.
b) Gittiği birlik, okul ve kurumda sebepsiz yere devamsızlığı veya başarısızlığı tespit

edilenler.
c) Bulunduğu ülkenin ceza mevzuatına göre, mahiyeti suç teşkil eden ve para cezasına

çevrilmiş/ertelenmiş olsa dahi, hapis cezası gerektiren eylemde bulunduğu tespit edilenler.
ç) İznin maksadına aykırı hareket edenler.
d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak amirlerini ve izin işlemini yapan makamları al-

datanlar.
e) Kendisinin veya ailesinin yurt içinde veya yurt dışındaki iaşesini ve geçimini temin

edemeyenler.
(2) Birinci fıkranın tatbikini gerektiren hallerden herhangi bir suretle haberdar olan per-

sonel, resmi kurum veya yurt dışı temsilcilikleri, bilgi edindikleri hususu en kısa zamanda Jan-
darma Genel Komutanlığına bildirir.

(3) Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda, onay vermeye yetkili makam
tarafından geri çağrılan personelin izinden dönüş masrafları ile tekrar izne gidiş masrafları
6245 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenir.

Yurt dışındaki personelin yıllık izinleri
MADDE 23- (1) Öğrenim ile mesleki bilgi ve görgünün artırılması maksatlı yurt dışına

gönderilen personel, yıllık izinlerini, İçişleri Bakanlığından veya yetki devri halinde yetki ve-
rilen makamdan onay almak suretiyle Türkiye’de veya bulunduğu ülkenin haricindeki başka
bir ülkede geçirebilir. Ancak, izinlerin eğitim-öğretim yılının tatil dönemlerinde kullanılması
esastır.

(2) Yabancı memleketlerde sürekli veya geçici görevle bulunan personel, yıllık planlı
izinlerini, İçişleri Bakanlığından veya yetki devri halinde yetki verilen makamdan onay almak
suretiyle bulunduğu ülkenin haricindeki başka bir ülkede geçirebilir. 

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönerge
MADDE 24- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ihtiyaç duyulan hususlar, Jandarma

Genel Komutanlığınca çıkarılan yönerge ile düzenlenebilir.
Yürürlük
MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığından:
ORGAN NAKLİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organ nakli hizmetlerinin düzenlenmesi, organ

nakli merkezlerinin ve organ kaynağı merkezlerinin tesis, hizmet ve personel standartlarının
belirlenmesi, bunların açılması, eğitim vermeleri, denetlenmeleri, kapanmaları ve organ nakli
ve bağışı ile ilgili diğer bütün faaliyetlerin yürütülmesinde uyulması gereken usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sağlık

kurum ve kuruluşlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 29/5/1979 tarihli ve 2238 sayılı Organ ve Doku Alın-

ması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanuna, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık
Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesi ile 9 uncu maddesinin (c) bendi ve ek 11 inci
maddesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
355 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile 508 inci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alıcı: Organ, organların veya organ parçasının nakledildiği kişiyi,
b) Bağış: Nakil amacıyla yapılan organ bağışını,
c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
ç) Başhekim: Organ bağışı ve nakli hizmetlerini sunan hastane başhekimini,
d) Başhekimlik: Organ bağışı ve nakli hizmetlerini sunan birimlerin bulunduğu hastane

yönetimi kademesini,
e) Beyin ölümü: Tüm beyin ve beyin sapı fonksiyonlarının tam ve geri dönüşümsüz

kaybını,
f) Bölge Koordinasyon Merkezi (BKM): Kendisine bağlanan illerde bölgesel koordi-

nasyonu yürütmekle sorumlu birimi,
g) BKM sorumlusu: Organ nakli bölge koordinasyon merkezlerinin faaliyetlerini yü-

rütecek personeli,
ğ) Canlı verici hakları koruyucusu: Canlı verici adaylarının tıbbi, etik açıdan haklarının

korunması ve savunulması amacıyla görevlendirilmiş personeli, 
h) Ciddi istenmeyen olay: Bağıştan nakile uzanan zincirin herhangi bir aşaması ile ilgili

olarak nakil yapılan hastaya bulaşıcı hastalıkların geçmesine, ölüme, hayati tehlikeye, kalıcı
ve belirgin sakatlığa, iş göremezliğe, hastaneye yatma veya hastanede kalma süresinin uzama-
sına neden olabilecek istenmeyen durumları,

ı) Ciddi istenmeyen reaksiyon: Bağıştan nakle uzanan zincirdeki herhangi bir aşamada
alıcıya ya da vericiye bulaşıcı bir hastalığın geçmesi de dâhil olmak üzere, ölümcül, hayatı teh-
dit edici, kalıcı veya belirgin sakatlığa veya iş göremezliğe veya hastaneye yatma veyahut has-
tanede kalma süresinin uzamasına neden olacak hadiseleri,

i) Çapraz nakil: Uygunsuz canlı vericisi olan ve bekleme listesinde bulunan hastalar
arasında vericilerin değiştirilmesi suretiyle yapılan nakil türünü,

9 Aralık 2022 – Sayı : 32038                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



j) Eğitim merkezi: Organ nakli uzman hekim eğitimi vermek üzere yetkilendirilen organ
nakli merkezlerini,

k) Genel Müdür: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürünü,
l) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
m) İmha: Vericiden elde edilen ve gerekçesi rapor tutularak belirtilmek şartıyla nakil

amacıyla kullanılamayacak organın imhasını,
n) İzlenebilirlik: Vericinin, organ çıkarım ekibinin, alıcının, nakil merkezinin, organla

temas eden ürün ve materyallerle ilgili olan ve kişisel olmayan tüm ilgili bilgilerin tespiti, ye-
rinin belirlenmesi de dâhil olmak üzere, bağıştan nakile veya imhaya kadarki tüm aşamalarda
organın tespiti ve yerinin belirlenmesini,

o) Kanun: 29/5/1979 tarihli ve 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşı-
lanması ve Nakli Hakkında Kanunu,

ö) Kombine nakil: Çoklu organ naklini,
p) Müdürlük: İl sağlık müdürlüğünü,
r) Organ: İnsan vücudunda bulunan, farklı dokularca oluşturulan, yapısını, vaskülari-

zasyonunu ve fizyolojik fonksiyonlarını gerçekleştirme yeteneğini devam ettiren ayrımlaşmış
parçayı,

s) Organ çıkarım ekibi: Beyin ölümü gerçekleşen vericiden organların çıkarılması, pa-
ketlenmesi, taşınması ve organın naklinin yapılmasına kadar olan süreçte Bakanlıkça yetkilen-
dirilmiş olan vazifeli personeli,

ş) Organ kaynağı merkezi: Beyin ölümü tespit edebilecek donanım ve personele sahip
hastaneleri,

t) Organ koruma protokolü: Beyin ölümü teşhisi ile ölümü kesinleşen bedendeki or-
ganların nakil için kullanılabilmesi amacıyla korunması işlemlerini, 

u) Organ nakli: Fonksiyonunu mevcut hiçbir tedavi seçeneği ile yerine getiremeyen or-
ganın yerine, ölü veya canlı vericiden alınan organın tedavi amacıyla alıcıya nakledilmesi iş-
lemini,

ü) Organ nakli merkezi: Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş, organ nakli yapabilme
kapasitesini haiz hastane bünyesindeki üniteyi,

v) Performans izlemi: Organ nakli merkezlerinin ve bu merkezlerde görevli personelin
Bakanlık tarafından belirlenmiş olan nicel ve nitel veriler ışığında izlenmesini, 

y) Tercihli bağış: Ölmüş kimsenin, bir organının organ nakli bekleme listesindeki belirli
bir kişiye takılması şartıyla verici olarak bağışlanması işlemini,

z) Ulusal Koordinasyon Merkezi (UKM): Ölüden bağışlanan organların dağıtım orga-
nizasyonunu yapan merkezi,

aa) Ulusal Koordinasyon Sistemi: Ölüden bağışlanan organların bağış süreçlerinin her
adımının düzenlendiği kurumsal organizasyonu,

bb) Ulusal Organ Nakli ve Bağışı Koordinasyon Sistemi Uygulama Rehberi: Organ çı-
karım, taşıma, dağıtım kriterleri ve bu süreçlerde nakil merkezlerinin uyması gereken kriterlerin
ve Ulusal Koordinasyon Sistemi içerisinde bulunan birimlerin çalışma usul ve esaslarının be-
lirlendiği Bakanlıkça yayınlanan rehberi,

cc) Yazılım sistemi: Bakanlıkça oluşturulan, ülke genelinde tüm organ ve doku bağışları
ile nakil bekleyen hasta bilgilerini, verici kayıtlarını, verici ve alıcı eşleştirmeleri ile gerçekleşen
nakillere ait alıcı ve verici izlem bilgilerini içeren bilgi yönetim sistemini,

çç) Verici: Bir veya birkaç organı nakil işleminde kullanılan kişiyi,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Bilimsel Danışma Komisyonları ve Koordinatörler Komisyonu

Bilimsel Danışma Komisyonları ve Koordinatörler Komisyonunun yapısı ve
üyeliklerin belirlenmesi

MADDE 5- (1) Bakanlık kalp nakli, kalp-akciğer nakli, akciğer nakli, karaciğer nakli,
böbrek nakli, pankreas nakli bilimsel danışma komisyonları ile koordinatörler komisyonunu
oluşturur. Komisyonlara seçilecek üyeler alanında uzman, ulusal ve uluslararası yayınları ve
çalışmaları olan uzman hekimler ve koordinatörler arasından belirlenir.

(2) Genel Müdür veya görevlendireceği en az daire başkanı düzeyinde bir yetkili ko-
misyonların başkanlığını yürütür. Komisyonlar başkan hariç Bakanlıkça belirlenen en az altı
üyeden teşkil olunur. 

(3) Bakanlıkça üyelerin belirlenmesini müteakip ilk mesai günü itibarıyla üyelik başlar.
Üyelerin görev süresi 2 yıldır. Yeni üyeler belirleninceye kadar eski üyelerin görevi devam
eder. Süresi bitenler, yeniden üye olarak belirlenebilir. Herhangi bir nedenle boşalan üyelik ye-
rine yeni bir üye belirlenir ve bu üye boşalan üyelik süresini tamamlar. 

(4) İhtiyaç duyulması halinde, birinci fıkrada yer alan komisyonlar haricinde, Bakanlık
tarafından ayrıca bilimsel danışma komisyonları ya da alt komisyonlar oluşturulabilir.

Bilimsel Danışma Komisyonları ve Koordinatörler Komisyonunun görevleri
MADDE 6- (1) Bilimsel Danışma Komisyonlarının görevleri şunlardır:
a) Görev aldıkları organ türüne ait organ nakli merkezlerinin açılma başvurularının de-

ğerlendirilmesi, merkezlerin denetlenmesi, denetleme sonucunda faaliyetinin durdurulması ve-
ya faaliyetten men edilmesi ile ilgili Bakanlığa görüş bildirmek.

b) Organ nakli merkezlerinin çalışma ve performans izlemlerini değerlendirmek, Ba-
kanlığın gerekli gördüğü hallerde bunların denetimine ve incelemesine katılmak.

c) Görev alanları ile ilgili organların dağıtım prensiplerinin oluşturulması ve güncel-
lenmesi için Bakanlığa görüş bildirmek.

ç) Görev alanları ile ilgili organ nakilleri konusunda belirlenmesi gereken stratejiler,
alınması gereken önlemler, hizmetin gelişimine yönelik plan ve programlar hakkında görüş ve
öneri bildirmek.

d) Organ nakli merkezlerinin faaliyetleri sırasında, mevzuata göre uygun olmayan du-
rumların veya yanlış işlem uygulamalarının tespit edilmesi halinde, bu merkezlere uygulanacak
müeyyideler hakkında görüş bildirmek. 

e) Bilimsel konularda ulusal ve uluslararası gelişmelere ilişkin yapılması gereken de-
ğişiklikler ve organ nakli etiği hususunda Bakanlığa görüş bildirmek.

f) Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
(2) Koordinatörler Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Organ nakli hizmetlerinde karşılaşılan problemlerin tespit edilmesi, çözüm bulunması

ve organ bağışının artırılması amacıyla çalışmalar yürüterek görüş bildirmek.
b) Bölge Koordinasyon Merkezlerinin yıllık olarak faaliyet değerlendirmesini yaparak

Bakanlığa görüş bildirmek.
c) Koordinasyon sisteminin gelişimi için öneride bulunmak ve organ ve doku nakli ko-

ordinatörleri arasında iletişimi sağlamak.
ç) Organ ve doku nakli koordinatörlüğü hakkında eğitim, sempozyum, kongre ve ben-

zeri faaliyetleri düzenlemek.
d) Bu Yönetmelikte yer alan ve Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
Bilimsel Danışma Komisyonları ve Koordinatörler Komisyonunun çalışma usulü
MADDE 7- (1) Komisyonlar her yıl en az bir defa Bakanlığın çağrısı ile toplanır. Top-

lantıların gündemi Bakanlık tarafından belirlenir. Her bir komisyon üyesi toplantıdan en az bir
gün önce toplantı gündemine eklenmesi gereken hususları bildirebilir.

9 Aralık 2022 – Sayı : 32038                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



(2) Bakanlık, toplantıya gerek duyulmayan hallerde komisyon üyelerine danışılması
gereken hususları resmi elektronik posta hesabından elektronik ortamda danışabilir. Bu sebeple
komisyon üyeleri Bakanlığa bildirdikleri elektronik posta adreslerinde değişiklik olması duru-
munda güncel adreslerini gecikmeksizin Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. 

(3) Toplantılara kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın üst üste iki kez katılmayan üye-
nin üyeliği sona erer. Yerine, boşalan üyelik süresini tamamlamak üzere Bakanlıkça yeni bir
üye belirlenir.

(4) Komisyonlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üye-
lerin salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği ha-
linde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Toplantı tutanakları Bakanlığın
onayı olmadan çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz, toplantı kararları da Bakanlığın
bilgisi ve onayı olmadan üçüncü kişiler ile paylaşılamaz.

(5) Komisyon toplantıları çevrimiçi ortamda yapılabilir. Toplantıya katılan üyeler çev-
rimiçi toplantılara ilişkin veri güvenliği ve gizliliğine ilişkin gerekli dikkat ve özeni göstermek
zorundadır. Çevrimiçi toplantılar Bakanlığın izni ve bilgisi olmadan kayıt edilemez, yayınla-
namaz ve üçüncü kişiler ile paylaşılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Beyin Ölümü, Organ Dağıtım Hizmetleri ve Esasları, Ölü Vericiden Organ Bağışı ve

Nakli, Ulusal Koordinasyon Merkezi ve Bölge Koordinasyon Merkezleri

Beyin ölümü 
MADDE 8- (1) Beyin ölümüne ek-1’de yer alan kriterler ile Ulusal Organ Nakli ve

Bağışı Koordinasyon Sistemi Uygulama Rehberinde yer alan kriterlere uygun olarak biri nö-
roloji uzmanı veya beyin ve sinir cerrahisi uzmanı, biri de anesteziyoloji ve reanimasyon uz-
manı veya yoğun bakım uzmanından oluşan iki hekim tarafından kanıta dayalı tıp kurallarına
uygun olarak oy birliği ile karar verilir.

(2) Birinci fıkrada yer alan hekimlerin aynı hastane kadrosunda yer alması zorunlu de-
ğildir.

(3) Beyin ölümü teşhisi koyulan vakalar, vakanın bulunduğu hastanede yer alan organ
ve doku nakli koordinatörü tarafından yazılım sistemine kayıt edilir ve Bölge Koordinasyon
Merkezine bildirilir.

(4) İlgili hastanede organ ve doku nakli koordinatörü bulunmaması durumunda başhe-
kimlik tarafından Bölge Koordinasyon Merkezine bildirim yapılır. Bu durumda ilgili bildirim
ve kayıt işlemlerinden Bölge Koordinasyon Merkezi sorumludur.

(5) Beyin ölümü teşhisi konulan vakalarda organ bağışlanmasına ilişkin aile veya yasal
vasi onayı olmaması durumunda uygulanan organ koruma protokollerine son verilir. Aile veya
yasal vasi tarafından organ bağışında bulunulması durumunda ise organın bekleyen hastaya
nakledilmesine kadar geçen süre içerisinde, verici bakımı için ihtiyaç duyulan organ koruma
protokolleri devam ettirilir.

(6) Beyin ölümü teşhisi konulurken konsültasyon ihtiyacı olması durumunda başka has-
tanelerden ihtiyaç duyulan bütün branşlardan konsültasyon hizmeti alınabilir. Beyin ölümü teş-
hisi sırasında işlemlerin hızlı ve verimli gerçekleştirilmesi için müdürlük, konsültasyon hiz-
metleri dahil bütün tedbirleri almakla yükümlüdür.

Organ dağıtım hizmetleri ve esasları ile Ulusal Koordinasyon Sistemi
MADDE 9- (1) Ülke genelinde organ nakli hizmetleri alanında çalışan kurum ve ku-

ruluşlar arasında gerekli koordinasyonu sağlamak, çalışmaların verimliliğini ve ölüden bağış-
lanan organ sayısını arttırmak, bilimsel kurallara göre ve tıbbi etik anlayışına uygun, adaletli
organ dağıtımını sağlamak üzere Ulusal Koordinasyon Sistemi oluşturulur.
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(2) Organların adaletli dağıtımı esastır. Dağıtıma ilişkin hususlarda şahıslara münferit
düzenleme ve işlem yapılamaz. Organ dağıtımına ilişkin süreçlerde usulsüzlük yaptığı tespit
edilen personel hakkında ilgili mevzuata göre işlem yapılır ve bu personel bir daha organ, doku
nakli ve bağışına ilişkin hiçbir iş veya süreçte görev alamaz.

(3) Ölü vericiye ait tüm organlar yazılım sistemi vasıtası ile dağıtılır. Yazılım sisteminde
kaydı olmayan hastalara, ölü vericiden organ dağıtımı ve nakli ile canlı vericiden organ nakli
yapılması yasaktır.

(4) Bakanlık, tercihli bağış, çapraz nakiller ve kombine nakil ile ilgili esasları Ulusal
Organ Nakli ve Bağışı Koordinasyon Sistemi Uygulama Rehberinde belirler. Bunlara ilişkin
genel hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a) Tercihli bağış ölü vericinin eşine veya dördüncü dereceye kadar (dördüncü derece
dâhil) kan ve kayın hısımlarına yapılabilir.

b) Çapraz nakil, Bakanlık tarafından kurulan yazılım sisteminde hastalar ve verici aday-
larının Bakanlığın belirleyeceği algoritmalar vasıtası ile eşleştirilmesi suretiyle gerçekleştirilir.
Eşleştirme, merkez, il, bölge veya ulusal bazlı olarak yapılabilir. Bu nakil türü vericinin eşi
veya dördüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından alınacak organ bağışı yolu ile yapılır.
Bakanlığın kurduğu sistem dışında çapraz nakil eşleştirmesi ve sair uygulamalar yasaktır. Bu
yasağa uymadığı tespit edilen merkezin faaliyet izni iptal edilir.

c) Kombine nakil bekleyen hastaların organ dağıtım sisteminde öncelik sıralaması Bi-
limsel Danışma Komisyonlarının belirleyeceği kriterlere göre düzenlenir.

(5) Organ naklinde kullanılacak insan organ ve dokularının, organ kaynağı merkezinden
organ nakil merkezine taşınması ve taşınması sırasında korunması, etiketlenmesi ve diğer tüm
aşamaları Ulusal Organ Nakli ve Bağışı Koordinasyon Sistemi Uygulama Rehberi ile belirlenen
usul ve esaslara göre yapılır.

(6) Ulusal Koordinasyon Sistemi, Bakanlığın koordinasyonunda Ulusal ve Bölge Ko-
ordinasyon Merkezleri vasıtası ile yürütülür. Ulusal koordinasyon, Ulusal Koordinasyon Mer-
kezi (UKM) tarafından, bölgesel koordinasyon, Bölge Koordinasyon Merkezi (BKM) tarafın-
dan yapılır.

(7) Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunmayan organ nakli merkezlerine Ulu-
sal Koordinasyon Sistemi dâhilinde organ dağıtımı yapılmaz.

Ulusal Organ Nakli ve Bağışı Koordinasyon Sistemi Uygulama Rehberi
MADDE 10- (1) Organ dağıtım prensipleri ve genel esasları, Bakanlık tarafından ha-

zırlanan Ulusal Organ Nakli ve Bağışı Koordinasyon Sistemi Uygulama Rehberinde belirlenir
ve Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanır. Ulusal Organ Nakli ve Bağışı Koordinasyon
Sistemi Uygulama Rehberi, organ çıkarım, taşıma, dağıtım kriterleri ile bu süreçlerde nakil
merkezlerinin uyması gereken kriterlerin ve Ulusal Koordinasyon Sistemi içerisinde bulunan
birimlerin çalışma usul ve esaslarının belirlendiği rehberdir.

(2) Rehber her organ türüne göre adaletli organ dağıtım ilkeleri esas alınarak tıbbi kai-
deler doğrultusunda Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından hazırlanır
ve yayınlanır.

(3) Rehbere ilişkin değişiklikler bilimsel gelişmelere bağlı olarak Bakanlık tarafından
Bilimsel Danışma Komisyonlarının önerisi ile yapılır. Rehberde yapılan değişiklikler Genel
Müdürün onayı ile yürürlüğe girer ve Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanır. 

(4) Rehberde UKM personeli, BKM personeli, organ nakli merkezinin faaliyete esas
personeli, organ kaynağı merkezi personelinin eğitim, çalışma usul ve esasları belirlenir.
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(5) Rehberde yer alan hususlara aykırı işlem yaptığı tespit edilen merkezler ve kişiler
hakkında bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat gereği işlem yapılır.

(6) Rehberde yer almayan olağandışı durumlar ve yazılım sisteminden kaynaklanan ak-
saklıklar ile ilgili olarak Bilimsel Danışma Komisyonlarının görüşleri doğrultusunda işlem ya-
pılır.

Ulusal Koordinasyon Merkezi ve Bölge Koordinasyon Merkezi
MADDE 11- (1) Ülke genelinde organ dağıtımı Bakanlık bünyesinde yer alan UKM

tarafından sağlanır. UKM’nin çalışma esasları aşağıdaki şekildedir:
a) UKM resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere yirmi dört saat kesintisiz olarak görev

yapar.
b) UKM personeli, organ ve doku kaynağı merkezinde veya organ nakli merkezinde

aktif olarak çalışmış organ ve doku nakli koordinatörleri arasından Bakanlıkça seçilir ve so-
rumlu koordinatör dışında en fazla on iki koordinatör görev yapar.

c) Sertifikalı koordinatörün bulunamaması hallerinde öngörülen sayının yarısını aşma-
yacak şekilde organ ve doku nakli koordinatörlüğü eğitimi alabilecek donanıma sahip sağlık
personeli çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılan sertifikasız personel, düzenlenecek olan ilk ser-
tifikasyon eğitimine dâhil edilir. Bu şekilde görevlendirilen personel tek başına nöbet tutamaz.

ç) UKM’nin çalışma usul ve esasları Ulusal Organ Nakli ve Bağışı Koordinasyon Sis-
temi Uygulama Rehberinde Bakanlıkça belirlenir.

(2) Rehberde yer almayan hususlar nedeniyle veya olağandışı durumlarda ortaya çıka-
cak aksaklıkların doğmasını önlemek amacıyla, acil organ nakillerinin değerlendirilmesinin
yapılması için Genel Müdürlük uhdesinde, UKM’nin yirmi dört saat kesintisiz danışabileceği,
her organ nakli türünde acil bilimsel danışma alt komisyonları teşkil olunur.

(3) Organ nakli hizmetlerinin ülke çapında etkin bir biçimde yürütülmesi amacıyla
BKM’ler oluşturulur.

(4) BKM ve sorumlusu doğrudan bulunduğu ilin il sağlık müdürüne bağlı olarak faaliyet
gösterir.

(5) BKM’lerde personelin görevlendirilmesi, personel görevlendirmelerinin iptal edil-
mesi ve yer değişiklikleri Genel Müdürlüğün onayı ile yapılır. Müdürlük, Genel Müdürlüğün
uygun bulduğu personeli BKM sorumlusu olarak görevlendirir.

(6) Müdürlük, BKM’ye asgari uygun bir çalışma mekânı, şehirlerarası görüşmeye açık
telefon, ayrıca nöbet telefonu olarak kullanılacak cep telefonu, faks ve sabit IP adresli internet
bağlantılı bilgisayar sistemi ile il içi ve il dışı görevlerde kullanılmak üzere, üzerinde 7/12/2006
tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile
Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde yer alan standartlara uygun olacak şekilde Organ Taşıma
Aracı yazılı olan, nakil ekiplerinin ve organ taşıma çantalarının taşınabileceği bir araç dâhil
olmak üzere, organ ve doku nakli ile ilgili hizmetin yürütülmesini kolaylaştıracak imkânlarla
organ bağışı farkındalık faaliyetlerinde kullanılacak her türlü lojistik desteği vermekle yüküm-
lüdür.

(7) Bu merkezlerde görevli personelin merkeze bağlı illerde organ nakli faaliyetleri
kapsamında gerçekleştireceği faaliyetlerde, görevlendirilmelerine ilişkin iş ve işlemler vakit
kaybetmeksizin yerine getirilir. İvedi durumlarda, müdürlüğün bilgisi dâhilinde görevlendir-
melere ilişkin prosedürler beklenmeksizin, BKM sorumluları tarafından hizmetin gereklilik-
lerine ilişkin iş ve işlemler yerine getirilir. Bu durumda gerçekleştirilen her faaliyet müdürlüğe
ve UKM’ye raporlanır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Canlı Vericiden Organ Bağışı ve Nakli, Organ Nakli Değerlendirme Etik Komisyonu ve

Ulusal Organ Nakli Etik Kurulunun Yapısı, Görevleri ve Çalışma Usul ve Esasları ile
Canlı Verici Hakları Koruyucusu

Canlı vericiden organ bağışı ve nakli 
MADDE 12- (1) Yaşayan bir kimseden nakil amacıyla organ alınması, sadece alıcının

tedaviden istifadesi için ve ölmüş bir kimseden uygun organ bulunamadığı ve karşılaştırılabilir
etkinlikte başka bir tedavi yöntemi seçeneğinin olmadığı durumlarda gerçekleştirilebilir.

(2) Canlı vericiden organ nakli, alıcının en az iki yıldan beri evli olduğu eşi ile dördüncü
dereceye kadar (dördüncü derece dâhil) kan ve kayın hısımlarından yapılabilir. Organ nakli
gereken hastalığın evlilikten sonra teşhis edildiği durumlarda eşlerin en az iki yıllık evli olması
şartı aranmaz. 

(3) Canlı vericiden organ nakli yapılabilmesi için alıcının ilgili merkezin organ bekleme
listesinde kayıtlı olması gerekir. Nakil, acil haller dışında alıcı en az 3 gün bekleme listesinde
bekledikten sonra yapılır. 

(4) İkinci fıkrada yer alan hususların dışında kalan canlı vericiden organ nakillerinin
etik açıdan uygunluğunun değerlendirmesi, organ nakli başvurusunun yapıldığı ilde oluşturulan
Organ Nakli Değerlendirme Etik Komisyonu tarafından yapılır. 

(5) Değerlendirme başvurusu naklin yapılacağı merkez tarafından yapılır ve başvuru
yapılmadan önce nakil merkezi tarafından alıcı ve verici adayı yazılım sistemine kayıt edilir.  

(6) Etik komisyonuna başvuru dosyasında komisyonun ek olarak isteyeceği evraklar
dışında aşağıdaki belgelerin yer alması zorunludur:

a) Alıcı ve vericinin T.C kimlik numarası beyanı.
b) Vericinin mümeyyiz olduğuna dair rapor.
c) Vericiden alınmış, en az iki tanıklı ve hekim onaylı muvafakat belgesi.
ç) Verici ve alıcının hekim onaylı bilgilendirme formu.
d) Verici ve alıcının nâkile uygunluğunu bildiren sağlık raporu.
e) Alıcı ile vericinin yakınlığının nereden kaynaklandığını gösteren dilekçe ve mevcut

ise fotoğraf, video, mektup, resmî evrak ve ilgili diğer belgeleri.
f) Alıcının ve vericinin gelir düzeyini gösteren beyanı.
g) Vericinin borcunun olup olmadığına dair beyanı.
ğ) Alıcının ve vericinin adres beyanı.
h) Vericinin evli olması halinde birlikte yaşadığı eşinin vericinin organ ve doku verme

kararından haberi olduğuna dair yazılı beyanı.
ı) Komisyonun gerekli görmesi halinde ilgili diğer belgeler.
(7) Müdürlük komisyon kararlarını yazılım sistemine kayıt eder.
Organ Nakli Değerlendirme Etik Komisyonu 
MADDE 13- (1) Komisyon, il sağlık müdürü veya görevlendireceği bir başkan baş-

kanlığında her asıl üye için en az bir yedek üye belirlenecek şekilde aşağıdaki üyelerden olu-
şur:

a) Valilikçe görevlendirilecek il emniyet müdür yardımcısı ya da göçmen kaçakçılığıyla
mücadele ve hudut kapıları şube müdürü.

b) Naklin yapılacağı hastane haricindeki bir kamu hastanesinden bir tabip.
c) Naklin yapılacağı hastane haricindeki sağlık kuruluşundan bir ruh sağlığı ve hasta-

lıkları uzmanı.
ç) Baro tarafından görevlendirilecek bir avukat.
d) Valilikçe görevlendirilecek bir sosyal hizmet uzmanı.
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(2) Komisyonun sekretaryası müdürlük tarafından yürütülür. 
(3) Komisyon 15 günde bir mutat olarak, acil durumlarda ise derhâl toplanır. Komis-

yonun toplantıları gizli oturum şeklinde yapılır. Toplantılar, çevrimiçi ortamda yapılabilir.
(4) Komisyon, sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırır, alıcı ve verici arasında

etik ve yasal olmayan bir durumun bulunmadığı kanaati oluştuğunda naklin etik açıdan uy-
gunluğuna karar verir.

(5) Kararlar oy çokluğu ile alınır.
(6) Bir komisyonun uygun görmediği başvuru için başka bir komisyon karar alamaz.
(7) Mücbir sebepler dışında, uygun görülen nakillerde komisyon kararları 3 ay geçer-

lidir.  Alıcı ve vericinin başka bir merkezde nakil olmak istemesi durumunda yeniden komisyon
müracaatı gereklidir.

(8) Komisyon alıcı ve verici adayını veya üçüncü kişileri tek tek veya birlikte dinler.
Bu görüşmeler tutanak altına alınır. Hem tutanak hem de edinilen sair bilgi ve belgeler, alıcı
adayı, verici adayı ve bütün komisyon üyeleri tarafından imza altına alınır. Bu toplantılarda
edinilen bilgi ve belgeler gizli olup adli merciler ve Bakanlık dışında hiçbir gerçek veya tüzel
kişi ile paylaşılamaz.

(9) Organ nakli merkezleri komisyonun menfi kararlarına uymak zorundadır. Bu ka-
rarlara uymayan veya komisyon kararı bulunmaksızın nakil yaptığı tespit edilen merkezler ve
nakil hekimi süresiz olarak faaliyetten men edilir. 

(10) Ülkemizde 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Ka-
nunu kapsamında ikamet eden kişilerden veya bu kişilere yapılacak canlıdan organ nakilleri,
başvurucular akraba olsa dahi her halde Organ Nakli Değerlendirme Etik Komisyonu tarafından
değerlendirilir.

(11) Bakanlık, sağlık turizmi kapsamında Türkiye’de canlıdan organ nakli hizmetinden
faydalanmak isteyen ve organ ticareti veyahut organ kaçakçılığı şüphesi bulunan riskli bölge-
lerden gelen kişilere, akraba olsalar dahi etik komisyona başvuru şartı koyabilir veya bu kim-
selerin ülkemizde organ nakli hizmetlerinden faydalanmalarına ilişkin sınırlandırmalar getire-
bilir. Risk ihtiva eden bölgeler ve alınacak tedbirler Ulusal Organ Nakli Etik Kurulunun önerisi
ile Bakanlık tarafından belirlenir.

(12) Komisyon kararlarını gerekçeli olarak verir. Karar gerekçesi ayrıntılı olarak vakayı
özetleyecek biçimde hazırlanır.

Ulusal Organ Nakli Etik Kurulu
MADDE 14- (1) Kurul, Genel Müdür veya görevlendireceği en az daire başkanı düze-

yinde bir yetkili başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Genel Müdür tarafından görevlendirilecek ilgili dairede görevli bir personel.
b) Bakanlıkta görevli bir hukuk müşaviri.
c) Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı.
ç) Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Dai-

re Başkanlığı tarafından görevlendirilecek en az şube müdürü düzeyinde bir yetkili.
d) Tıp etiği alanında çalışmaları olan bir hekim.
e) Sosyal hizmet uzmanı.
(2) Kurul sekretaryası Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Kurulun organ nakli baş-

vurularına dair verdiği kararları kesindir. Ulusal Organ Nakli Etik Kurulu haftanın iki günü
mutat olarak, acil durumlarda ise derhâl toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Bu
çoğunluk sağlanamadığında itiraz reddedilmiş sayılır.

(3) Her asıl üye için en az bir yedek üye belirlenir.
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Organ Nakli Değerlendirme Etik Komisyonu kararlarına itiraz ve itirazın çözümü
MADDE 15- (1) Komisyon kararlarına karşı yapılacak itiraz için alıcı veya verici ya

da bunların yasal temsilcileri kararın tebliğini izleyen 15 gün içerisinde müdürlüğe bir dilekçe
vermek suretiyle kararın yeniden değerlendirilmesini talep etmek zorundadır. Bu başvuru ya-
pılmadan itiraz yoluna gidilemez.

(2) Dilekçe komisyon tarafından incelenir. Kararın yeniden değerlendirilmesi başvu-
rusuna istinaden başvuruya konu vaka, başvuru tarihini izleyen tarihten sonraki ilk komisyon
toplantısında öncelikli olarak değerlendirilir ve ikinci bir karar tutanağı hazırlanarak ikinci baş-
vuruya ilişkin verilen karar ve gerekçesi ayrıntılı olarak yazılır.

(3) Başvuru uygun görülürse komisyon kararını değiştirebilir.
(4) Komisyonun kararın yeniden değerlendirilmesi başvurusu üzerine verdiği kararla-

rına karşı, kararın tebliğini izleyen 15 gün içerisinde, alıcı veya verici ya da bunların yasal tem-
silcileri tarafından müdürlük aracılığı ile Ulusal Organ Nakli Etik Kuruluna itiraz edilir. Mü-
dürlük itirazı ve itiraza konu başvuruya ilişkin komisyon tarafından alınan bütün karar tuta-
naklarını ve sair bilgi ve belgeleri, gizlilik hükümlerine uygun olarak Bakanlığa gönderir.

(5) Kurul son karar aşamasında nihai kararını vermek üzere gerekirse bilgi ve belge ta-
lebinde bulunabilir. 

(6) Kurul itiraz başvurularını dosya üzerinden inceler. Gerekli görüldüğü takdirde alıcı
ve vericiyi veyahut ilgili tanıkları toplantıya davet edebilir. İncelemenin yapıldığı toplantı otu-
rumları gizlidir. Toplantı üyeleri haricinde toplantı mekânında üçüncü kişilerin bulunması ya-
saktır. Toplantı karar tutanakları gizlidir paylaşılamaz, yayınlanamaz ve çoğaltılamaz.

(7) Kurul itiraz başvurusuna ilişkin komisyon kararlarını inceleyerek onaylar veya iptal
edip iade eder veya komisyonun yerine geçip yeniden karar alır. 

(8) Kurul kararlarını gerekçeli olarak verir. Karar gerekçesi ayrıntılı olarak vakayı özet-
leyecek biçimde hazırlanır.

(9) Kurulun komisyonun yerine geçip aldığı kararlar müdürlüğe tebliğ edilir. Müdürlük
söz konusu kararın icrası için gecikmeksizin gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

(10) Kurul tarafından iptal edilen komisyon kararları iptal gerekçesi ile birlikte komis-
yona iade edilir, komisyon başvuru yeniden yapılmış gibi kurul kararını da göz önünde bulun-
durarak yeniden karar alır.

(11) Reddedilen itiraz başvuruları müdürlüğe gönderilir. Müdürlük söz konusu kararları
karar gerekçesi hariç ilgililere tebliğ eder.

(12) Bakanlık itiraz başvurusunun etkin ve etkili bir biçimde yapılmasını ve hızlı karar
alınmasını sağlamak amacıyla itiraz başvurularının yapılacağı ve bu başvurulara ilişkin bilgi
ve belgelerin elektronik ortamda muhafaza edilebileceği yazılım sistemini kurar.

Canlı verici hakları koruyucusu
MADDE 16- (1) Canlı vericili nakil yapılan bütün merkezlerde Bakanlık tarafından

standartları belirlenen bir personel canlı verici hakları koruyucusu olarak görevlendirilir.
(2) Bu personel Bakanlık tarafından belirlenmiş eğitim standartları kapsamında serti-

fikalandırılmış olan aşağıda belirtilen nitelikteki kişiler arasından seçilir:
a) Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı.
b) Psikolog.
c) Organ ve doku nakli koordinatörlüğü konusunda yüksek lisans yapmış sertifikalı or-

gan ve doku nakil koordinatörü.
ç) Sosyal hizmet uzmanı.
(3) Bu personel çalışmalarında bağımsızdır ve Bakanlığa karşı sorumludur.
(4) Bu personelin göreve gelmesi ve görevden ayrılması yalnızca Bakanlığın uygun

görüşü ile mümkündür.
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(5) Organ nakli merkezleri bu personele iş ve işlemlerinde yardımcı olmak zorundadır.
(6) Canlı verici hakları koruyucusunun gerçekleştireceği faaliyetleri zorlaştırıcı tutum-

ları tespit edilen ve işlemlerin aksamasına yol açan merkezin faaliyet izni ile ilgili bilimsel ko-
misyonun kararına göre işlem yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Organ Nakli Merkezlerinin Planlanması ve Ruhsatlandırma, Faaliyet, Fiziki Mekân,

Tıbbi Cihaz ve Personel Standartları

Nakil merkezi türleri
MADDE 17- (1) Merkezler, Bakanlıktan her birisi için ayrı ayrı faaliyet izni almak ko-

şuluyla tek bir ruhsat ile aşağıdaki nakil türlerinde faaliyette bulunabilir:
a) Kalp nakli.
b) Karaciğer nakli.
c) Akciğer nakli.
ç) Kalp-Akciğer nakli.
d) Böbrek nakli.
e) Pankreas nakli.
(2) Faaliyet izinleri, her organ türü için Organ Nakli Merkezi Ruhsatına bağlı tek bir

faaliyet izin belgesi üzerinde gösterilir.
Merkezlerin kuruluşu ve planlama
MADDE 18- (1) Organ nakli merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya

tüzel kişilere ait hastaneler bünyesinde bir ünite biçiminde kurulur.
(2) Bu Yönetmelikte belirtilen, organ nakli merkezleri ve bu hizmetlere yönelik faaliyet

gösterecek diğer hizmet birimleri, Bakanlıkça belirlenen usule uygun olarak başvuru yapıp Ba-
kanlıkça düzenlenecek ruhsat, mesul müdürlük ve faaliyet izin belgesini alarak faaliyet göste-
rebilir.

(3) Bakanlık tarafından, illerin demografik yapısı, organ bekleme listelerinde kayıtlı
hasta sayıları, hastaların bölgesel dağılımı ve diğer epidemiyolojik özellikler ile merkezlerin
kapasite kullanım durumu, bölgelere göre nüfus ve merkez sayıları, nakil yapabilecek hekim
sayıları ve bunların ülke genelinde dağılımı gibi kriterler dikkate alınarak organ nakli merkez-
lerine dair planlama yapılır. Bu Yönetmelikte sayılan istisnalar dışında planlama haricinde or-
gan nakli merkezi açılamaz, ruhsat ve faaliyet izni verilemez. Planlamaya ilişkin esaslar aşağıda
belirtilmiştir:

a) Organ nakli merkezleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yıllık olarak yayımlanan
nüfus verilerine ve BKM nüfus dağılımına göre;

1) Böbrek nakli merkezi sayısı, 1,5 milyon nüfusa bir merkez,
2) Karaciğer nakli merkezi sayısı, 2,5 milyon nüfusa bir merkez,
3) Kalp nakli merkezi sayısı, 5 milyon nüfusa bir merkez,
4) Akciğer nakli merkezi sayısı, 7 milyon nüfusa bir merkez,
olacak biçimde planlanır.
b) Bir hastanede akciğer nakli merkezinin açılabilmesi için aynı zamanda nakil merkezi

açılması planlanan sağlık kuruluşunda aktif olarak açık kalp cerrahisi yapılıyor olmalıdır.
c) Pankreas nakli merkezleri, karaciğer ve böbrek nakli merkezi bulunan hastanelerde

açılır. Pankreas nakli merkezi kurulabilmesi için karaciğer ve böbrek nakli merkezlerinde son
iki yılda en az 30 böbrek, 15 karaciğer nakli yapılmış olması gerekir. Pankreas nakli sorumlu
uzmanı, böbrek nakli ile karaciğer naklinde sorumlu uzman olabilme yetkinliğini haiz ve he-
patobilier cerrahi konusunda deneyimli olmalıdır.
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ç) Kalp-akciğer nakli merkezleri, kalp ve akciğer nakli merkezi bulunan hastanelerde
açılabilir. Kalp-akciğer nakli olacak hastalar kalp nakli bekleme listesinde olacak şekilde ya-
zılım sistemine kaydedilir. Kalp-akciğer nakli merkezi sorumlu uzmanı, kalp nakli merkezi so-
rumlu uzmanı olan kalp ve damar cerrahisi uzmanı, sorumlu uzman yardımcısı akciğer nakli
merkezi sorumlu uzmanı olan göğüs cerrahisi uzmanı olmalıdır. Merkez konseyinde göğüs
hastalıkları uzmanı ve göğüs cerrahisi uzmanı yer almak zorundadır. Bu merkezlerin planlaması
bekleme listesinde yer alan hasta yoğunluğuna göre belirlenir.

(4) Planlama, Bakanlık tarafından önceki dönemlerde yaşanan gelişmeler ve ortaya çı-
kan ihtiyaçlara göre içinde bulunulan yılın kasım ayında yapılır, aralık ayı içerisinde Bakanlığın
resmi internet sitesinde yayınlanır. İhtiyaç duyulmayan dönemlerde planlama yapılmaz.

(5) Planlamanın ilanından sonra, o yıl içerisinde yeni bir nakil türü veya hizmet bölgesi
açılması ihtiyacı ortaya çıkarsa, bu husus planlamaya eklenir ve Bakanlığın resmi internet si-
tesinden yayınlanır.

(6) Planlamanın ilanından sonra, organ nakli merkezi açılması planlanan bölgelerde
ruhsat ve faaliyet izin başvuruları Bakanlığın belirleyeceği süre içerisinde yapılır. Süresi içe-
risinde yapılmayan başvurular yapılmamış sayılır.

(7) Hizmetin sürekliliği, erişilebilirliği, etkin ve etkili sunumu açısından Bakanlığa
bağlı eğitim yetkisi bulunan hastaneler ve üniversite hastaneleri planlamadan muaftır. 

Planlamanın usulü ve ilanı
MADDE 19- (1) Bakanlık planlamanın usul ve esasları ile planlama kapsamında açı-

lacak merkezlerin başvuru usul ve esaslarını planlamayla birlikte ilan eder. İlan üzerine Ba-
kanlığın belirlediği süre içerisinde başvurular alınır.

(2) Planlama kapsamındaki bölgelerde yer alan hastanelerden, aynı organ türünde be-
lirlenen sayıdan fazla müracaat olması halinde öncelik sırası şu şekilde belirlenir:

a) Başvurucuların ölü verici bildirim sayısına bakılır ve bildirim sayısı fazla olan has-
taneye açılış izni verilir.

b) Ölü verici bildirim sayısında eşitlik olması halinde, beyin ölümü bildirim sayısına
bakılır ve bildirim sayısı fazla olan hastaneye açılış izni verilir.

c) Beyin ölümü bildirim şartlarında eşitlik olması halinde, ventilatörlü yoğun bakım
yatak sayısı yüksek olan hastaneye açılış izni verilir.

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde eşitlik olması halinde ise noter huzurunda kura çekilerek
asıl ve yedek hak sahipleri belirlenir.

(3) Planlama sonrasında hak sahibi hastaneler hak sahipliğinin tebliği tarihini müteakip
3 ay içerisinde ruhsat ve faaliyet izin belgesi alarak faaliyete başlamaz ise hak izni iptal edilir
ve izin sıradaki hak sahibine verilir.

(4) Açılacak merkezler için hastanenin öncelikle kendi ruhsatlandırma mevzuatına uy-
gunluğu aranır.

Ruhsat ve faaliyet izin işlemleri
MADDE 20- (1) Organ nakli merkezi açmak isteyen hastaneler Bakanlıkça belirlenen

standartlara uygun olarak ruhsat ve faaliyet izni için bulundukları ilin müdürlüğü aracılığı ile
Bakanlığa başvurur.

(2) Ruhsat başvurusu ve faaliyetine ilk başlanacak organ nakli türü için faaliyet izin
başvurusu birlikte yapılır.

(3) Organ nakli merkezi ruhsat başvurusu sürecinde hastane tarafından açılması plan-
lanan organ nakli merkezinin idari işlemlerini takip etmek üzere tam zamanlı bir hekim organ
nakli merkezi mesul müdürü olarak görevlendirilir.
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(4) Hastane idaresi ruhsat ve faaliyet izni almak üzere Bakanlıkça belirlenen birimlere,
donanıma ve personele dair başhekimlik onaylı belgeleri ve mesul müdüre ait iki adet son altı
ayda çekilmiş vesikalık fotoğrafı, T.C. kimlik numarası beyanını, diploma ve varsa uzmanlık
belgesinin fotokopisi ile sorumlu uzman ve sorumlu uzman yardımcısına ait ek-2 puantaj tab-
losunda yer alan kriterlere ilişkin belgeleri ve Bakanlıkça istenilen sair bilgi ve belgeleri mü-
dürlük aracılığı ile Bakanlığa gönderir.

(5) Başvuru dosyasında;
a) Planlamaya tabi merkezler için hak izni belgesi,
b) Nakil hizmetleri için ayrılan, girişlerinde organ nakli merkezi ibaresinin bulunduğu

bölümlere ait 1/100 ölçekli, her kat için ayrı olmak üzere mimar tarafından düzenlenmiş, yer-
leşim ve kullanım alanlarını gösterir plan,

c) Ek-3’te yer alan personelin başhekimlik onaylı diploma ve varsa uzmanlık belgesi
fotokopileri ve T.C. kimlik numarası beyanı,

ç) Özel hastane bünyesinde açılacak merkez için; merkezde görev yapacak personelin
tamamı ile yapılan sözleşmeler, çalışma belgeleri ve müdürlük onaylı güncel hekim listesi,

d) Sorumlu uzman adayının eğitim aldığı merkez sorumlusundan bizzat alınmış, içeri-
ğinde alınan eğitimin içeriği ve hekimin deneyimlerinin açıkça yazılı olduğu imzalı bir tavsiye
mektubu, 

yer alır.
(6) Organ türüne göre sorumlu uzman görevini yürütecek hekim, merkez açılış başvu-

rusundan önceki 5 yıl içerisinde başka bir merkezde aynı nakil türünde sorumlu uzman olarak
görev yapmış ise beşinci fıkranın (d) bendinde yer alan referans yazısı istenmez.

(7) Müdürlük tarafından yapılan inceleme sonucunda durumu mevzuata uygun olmayan
başvuru dosyası, gerekçesiyle birlikte 7 iş günü içerisinde başvuru sahibine resmi yazı ile iade
edilir. Dosyada eksikliklerin bulunması durumunda başvuru sahibine resmi bir yazı ile eksik-
likler bildirilir ve bildirilen eksikliklerin giderilmesi için 10 iş günü süre verilir. Bu durumda
dosya eksiklikler tamamlana kadar müdürlükte muhafaza edilir. Gönderilen belgelerde başhe-
kimlik mührü, aslı gibidir onayı ve imzası bulunmak zorundadır. 10 iş günü içerisinde tamam-
lanmayan başvurular reddedilmiş sayılır ve müdürlük tarafından iade edilir.

(8) Uygun bulunan başvurulara ait dosyaların bir kopyası müdürlükte muhafaza edilir.
Müdürlük tarafından, başvurunun uygun bulunduğuna dair resmi yazı ile birlikte dosya Ba-
kanlığa gönderilir.

(9) Başvurular, nakil türü bakımından ilgili Bilimsel Danışma Komisyonları ya da Ba-
kanlıkça komisyon üyeleri arasından seçilecek alt komisyonlar tarafından değerlendirilir.

(10) Değerlendirme sonucunda hazırlanan raporlar, Bakanlığa sunulur. Uygun görülen
başvuruya istinaden ilgili Bilimsel Danışma Komisyonlarından seçilecek en az bir üye ve Ba-
kanlıkça görevlendirilen en az bir personelden oluşan heyet tarafından yerinde değerlendirme
yapılarak inceleme raporu hazırlanır.

(11) Heyet tarafından düzenlenen rapor uygun görüldüğü takdirde, hastane adına Organ
Nakli Merkezi Ruhsatı, mesul müdür adına Mesul Müdürlük Belgesi ve öngörülecek personel
adına Faaliyet İzin Belgesi düzenlenir.

(12) Düzenlenen belgeler müdürlük aracılığı ile ilgililere teslim edilir. Belgelerin teslim
alınması ile birlikte merkez faaliyet göstermeye ve hasta kabulüne başlar aynı zamanda Ulusal
Koordinasyon Sistemine dâhil olur.

(13)  Onuncu fıkra kapsamında hazırlanan raporun uygun bulunmaması halinde tespit
edilen eksikliklerin giderilmesi için başvuru sahibi hastaneye 3 aylık süre verilir. Bu süre içe-
risinde;
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a) Merkez eksikliklerin giderildiğini bildirir bir yazı ile müdürlüğe başvurur. Müdürlük
tarafından yerinde değerlendirme yapılır ve değerlendirme raporu Bakanlığa gönderilir. Uygun
bulunması halinde hastane adına on birinci fıkrada yer alan belgeler düzenlenir.

b) Eksikliklerini gideremeyen merkeze kabul edilebilir bir mazeret sunması halinde en
fazla 3 ay daha ek süre verilebilir. Kabul edilebilir bir mazeret sunmayan merkezin başvurusu
reddedilir.

Taşınma
MADDE 21- (1) Organ nakli merkezleri aynı il içerisinde, aynı sahiplik bünyesinde

bulunan başka bir hastaneye taşınabilir. Taşınmaya ilişkin temel esaslar şunlardır:
a) Merkez bütün faaliyet izinleri ile birlikte ruhsatın devredilmesi suretiyle taşınır. Faa-

liyet türleri ayrı ayrı devire ve taşınmaya konu edilemez.
b) Taşınılacak olan hastane bu Yönetmelikte yer alan şartlara uygun ve kurum türü açı-

sından taşınılan hastane ile aynı olmalıdır.
(2) Taşınma başvurusu organ nakli merkezi mesul müdürü tarafından hazırlanmış bir

dilekçe ile müdürlük aracılığıyla Bakanlığa yapılır.
(3) Bakanlıkça uygun bulunması halinde taşınma işlemi için 3 aylık süre verilir.
(4) Taşınma işlemi akabinde merkez mesul müdürü merkezin taşındığına dair bir yazı

ile müdürlüğe başvurur. 
(5) Taşınmanın akabinde Bakanlık tarafından yerinde inceleme yapılır, mevcut düzen-

lemelere göre herhangi bir eksiklik bulunmadığı takdirde 20 nci maddenin on birinci fıkrasın-
daki belgeler düzenlenir ve merkez yeni adresinde faaliyet göstermeye başlar.

(6) Süresi içinde taşınmayan merkezin ruhsat ve faaliyet izni iptal edilir. 
(7) Taşınma işlemi süresince organ dağıtımında aksaklıkların ortaya çıkmaması için

merkez faaliyeti organ dağıtım sisteminde askıya alınır. Ruhsatlandırma ve faaliyet izin işlem-
lerinin tamamlanmasının ardından merkez faaliyeti tekrar aktif hale getirilir.

(8) Organ nakli merkezi ruhsat ve faaliyet izinleri başka bir gerçek ya da tüzel kişi üze-
rine devredilemez. Ancak hastane sahipliği değiştiği takdirde nakil merkezi ruhsat ve faaliyet
izinleri de hastane ile birlikte devredilmiş sayılır.

Organ nakli merkezi konseyi ve organ nakli merkezlerinin taşıması gereken şartlar
MADDE 22- (1) Organ nakli merkezlerinde her organ türü için organ nakli merkezi

konseyi oluşturulur. Oluşturulması gereken konseylerin teşekkülü ek-4’te gösterilmiştir.
(2) Organ nakli merkezlerinin organ türüne göre taşıması gereken asgari birimler, do-

nanım ve personel ek-3’te yer alan tablolarda gösterilmiştir. Bu standartlara sahip olmayan
merkezlere ruhsat ve faaliyet izni verilmez.

Organ nakli merkezi konseyinin görevleri, sorumlulukları ve çalışma usulü
MADDE 23- (1) Konsey, organ nakli merkezi sorumlu uzmanı başkanlığında kendi

belirleyeceği program dâhilinde toplanır.
(2) Konsey kararları, başhekimlik tarafından onaylanmış, sayfa sayıları okunacak bir

şekilde sayfanın sağ üst köşesinde yazılı ve sayfaların ortasına gelecek biçimde başhekimlik
mührü bulunan Bakanlıkça belirlenen asgari bilgileri içeren bir karar defterine kayıt olunur.
Toplantı kararlarında toplantıya katılan konsey üyelerinin ıslak imzası ve kaşesi yer almak zo-
rundadır. Her nakil türünün karar defteri ayrı olmak zorundadır.

(3) Yazılım sistemi sıralamasına göre ölmüş kimseden temin edilen organın merkezde
bulunan ve sistem üzerinden belirlenen listede yer alan hastalara sunumu neticesinde sunulan
organın hangi hasta için kabul edildiği, listede bulunan diğer hastaların neden tercih edilmediği
konsey defterine bilimsel açıklamaları içerecek şekilde detaylı bir biçimde yazılır ve imza altına
alınır.
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(4) Konsey kararına katılmayan üye gerekçesi ile beraber kararını deftere yazarak im-
zalar. Konsey kararları üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Konseyin uygun bulmadığı
vakalara nakil yapılmaz. Konsey defteri, sorumlu uzmanın sorumluluğu altındadır.

Organ nakli merkezi personel standartları
MADDE 24- (1) Merkezlerde, ek-3’te tanımlı branşlardan biri sorumlu uzman bir diğeri

sorumlu uzman yardımcısı olmak kaydıyla en az iki hekim görevlendirilir. Ek-2’de yer alan
puantaj tablosuna göre sorumlu uzman ve sorumlu uzman yardımcısının toplamda en az 120
puanı olmalıdır. Ek-2’de yer alan işlemlerden en az 80 puanı tamamlayan cerrahlardan birisi
sorumlu uzman olarak Bakanlığa önerilir. Bu durumda sorumlu uzman yardımcılığını üstlene-
cek personelin en az 40 puanı olmalıdır. 80 puanı tamamlayamayan sorumlu, bu görevi üstle-
nemez bu durumda merkez faaliyete başlayamaz.

(2) Sorumlu uzman ve sorumlu uzman yardımcısı, nakil türü bakımından bu Yönetme-
likteki niteliklere sahip olmak kaydı ile aynı merkez için birden fazla nakil türünde görev ala-
bilir.

(3) Sorumlu uzman ve sorumlu uzman yardımcısı dışında, sorumlu uzman ve sorumlu
uzman yardımcısına yardımcı olmak üzere Bakanlığın uygun görüşü alınarak her nakil türü
için aynı branştan cerrahlar görevlendirebilir.

(4) Mesul müdür, merkezin idarî ve teknik hizmetlerinin aksamadan sağlanabilmesi
için fiziki ve teknik altyapı koşullarının ve personel mevcudunun sağlanmasından, kalite sis-
teminin düzenlenmesi ve çalışmasından sorumludur.

(5) Organ nakli merkezi bulunan hastanelerde faaliyet izni verilen her organ türü için
bir organ ve doku nakli koordinatörü görevlendirilir. Bu personelin 4/2/2014 tarihli ve 28903
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsa-
mında organ ve doku nakli koordinatörlüğü sertifikasına sahip olması zorunludur.

(6) Her faaliyet türü için belirlenen niteliklere sahip yeterli sayıda personel bulunduru-
lur.

(7) İlgili organ nakli merkezinde bulunması gereken personelin tam zamanlı olarak has-
tanede çalışıyor olması zorunludur. Çocuk hastalara nakil yapan merkezler bu hastaların takibi
için gerekli olan dâhili branşları aynı il sınırları içinde olmak kaydıyla hizmet alımı yöntemi
ile kurum dışından temin edebilir.

Faaliyete esas personelin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 25- (1) Mesul müdür; 
a) Ruhsatlandırma ve faaliyet izni ile ilgili her türlü işlemleri yürütür.
b) Merkezde gerçekleşecek her türlü personel, bina, tesis, cihaz ve diğer fiziki şartlar-

daki değişikliği müdürlük aracılığı ile Bakanlığa bildirir.
c) İlgili mevzuat uyarınca bildirimi zorunlu olan hastalıkları yetkili mercilere bildirir.

Enfeksiyon kontrol komitesi tarafından alınan enfeksiyon riski bulunduğunu bildirir kararları
ivedilikle Bakanlığa bildirir. 

ç) Bakanlıkça istenilen bilgi, belge ve verilerin gönderilmesinden sorumlu uzman ile
birlikte sorumludur.

d) Ciddi istenmeyen reaksiyon, ciddi istenmeyen olay, izlenebilirlik iş ve işlemlerinden
ve bunların kayıt altına alınmasından sorumludur.

(2) Sorumlu uzman;
a) Nakil türü bakımından görev aldığı merkezin yönetiminden, denetiminden, personel

idaresinden, sair sevk ve idari iş ve işlemlerinden sorumludur.
b) Nakil işlemi sonrasında alıcının yaşam boyu bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlara

bağlı yan etkiler ve nakil işlemlerine bağlı diğer tüm komplikasyonlara dair hastanın bilgilen-
dirilmesinden, hastadan bilgilendirilmiş onamın alınmasından sorumludur.
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c) Hastanın nakil işlemine hazırlanmasından, konseye sunulmasından, naklin gerçek-
leştirilmesinden, nakil sonrasında hastanın tedavilerinin düzenlenmesinden, izlenmesinden,
nakil işlemine faydalı olacak diğer tedbirlerin alınmasından sorumludur.

ç) Nakil sonrası alıcı ve vericide meydana gelebilecek komplikasyonların ortaya çık-
masını önlemek için alıcı ve vericinin nakil sonrası takiplerini yapmaktan diğer personel ile
birlikte sorumludur.

d) Faaliyet alanı ile ilgili Bakanlıkça belirlenen verilerin düzenlenmesinden ve mesul
müdür ile koordineli olarak Bakanlık tarafından istenilen bilgi, belge ve verilerin Bakanlığa
gönderilmesinden sorumludur.

(3) Sorumlu uzman yardımcısı, sorumlu uzman tarafından yürütülen işlemlerde ona
yardımcı olur ve sorumlu uzman tarafından verilen görevleri yerine getirir. Sorumlu uzmanın
merkezden geçici olarak ayrıldığı durumlarda onun görevlerini vekâleten yürütür. Ancak Ba-
kanlıktan onay almadan tek başına organ nakli yapamaz. Ek-2'de yer alan nakil türüne göre
asgari sorumlu uzman puanı şartını taşıdığını belgelendirip Bakanlıktan onay alarak, vekâlet
ettiği dönemde sorumlu uzman yetkisi ile organ nakli yapabilir. Bu başvurunun yapılabilmesi
için sorumlu uzmanın uygun görüşü ve onayı gerekir. Vekalet süresi bir takvim yılı içinde otuz
günü geçemez.

(4) Diğer cerrahlar, organın türüne göre organ çıkarım, değerlendirme, paketleme ve
transfer süreçlerinde uygun şartların sağlanması görevlerini yerine getirir.

(5) Organ nakli merkezinde görevli organ ve doku nakli koordinatörü;
a) İdari açıdan başhekim veya görevlendireceği bir başhekim yardımcısına bağlı olarak

çalışır. Canlıdan ve ölmüş kimseden yapılan nakiller ile ilgili organizasyonu yürütür. Bakanlıkça
istenilen verilerin eksiksiz ve zamanında yazılım sistemine kaydedilmesini sağlar.

b) İzinli olmadığı dönemlerde yirmi dört saat icapçı olarak hazır bulunur.
c) Ulusal Koordinasyon Merkezinden kendi merkezine teklif edilen organları değer-

lendirmek amacıyla ilgili nakil hekimleriyle iletişim kurarak organın kabul veya ret kararını
bildirir.

ç) Organ nakli merkezinde bekleme listelerini oluşturma, güncelleme ve hastaları ya-
zılım sistemine kaydetme işlemlerini yürütür.

d) Bulunduğu hastanede potansiyel verici tespitini arttırıcı faaliyetlerde bulunur.
e) Organ bağış kampanyaları düzenler.
f) Hastane personeline ve halka eğitim verir.
g) Bakanlık tarafından organ ve doku nakli konusunda düzenlenecek her türlü eğitim

ve kampanyalara bölgesinde iştirak ederek destek vermek ile görevli ve sorumludur.
(6) Bu madde kapsamında yer alan personel merkezde gerçekleştirilen işlemlerden müş-

tereken sorumludur.
Sorumlu uzman, sorumlu uzman yardımcısı ve organ ve doku nakli koordinatörü

değişikliği
MADDE 26- (1) Sorumlu uzman, sorumlu uzman yardımcısı veya organ ve doku nakli

koordinatörü, görevden ayrılmadan en az 15 gün önce bu durumu mesul müdüre yazılı olarak
bildirmek zorundadır.  Mesul müdür, görevden ayrılma talebi ile ilgili olarak Bakanlığı derhal
bilgilendirir ve müteakiben 15 günlük süre içerisinde de müdürlük aracılığıyla Bakanlığa resmi
bildirim yapılır.

(2) Sorumlu uzmanın görevden ayrılması halinde organ nakli merkezinin ilgili faaliyeti
durdurulur ve merkez organ dağıtım listesinde pasif konuma alınır. Merkez, 3 ay içerisinde ek-
2’de yer alan koşulları sağlayan bir uzman hekimi müdürlük vasıtasıyla Bakanlığa bildirir. Bu
süre içerisinde mücbir sebep olmaksızın sorumlu hekim bildirilmez ise faaliyet izni iptal edi-
lir.
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(3) Sorumlu uzman yardımcısının görevden ayrılması durumunda merkez, 3 ay içeri-
sinde ek-2’de yer alan koşulları sağlayan bir uzman hekimi gerekli belgeler ile müdürlük ara-
cılığıyla Bakanlığa bildirir.  Bu süre içerisinde bir hekim bildirilmez ise merkezin ilgili faaliyet
izni yeni hekim atanıncaya kadar durdurulur.

(4) Organ ve doku nakli koordinatörünün görevden ayrılması durumunda yerine organ
ve doku nakli koordinatörlüğü sertifikası bulunan bir personel görevlendirilir. Hastane kadro-
sunda sertifikalı organ ve doku nakli koordinatörü bulunmayan hallerde merkez, hastane bün-
yesinde bulunan bir hekim, hemşire, ebe veya sağlık memurunu bu hususta geçici olarak gö-
revlendirir. Bu süre 1 yılı geçemez. Şayet sertifikalı bir organ ve doku nakli koordinatörü atan-
maz ise görevlendirilen personelin sertifikalı koordinatör eğitimine katılımı sağlanır. Sertifikalı
organ ve doku nakli koordinatörü atanmaması veya mevcut personelin sertifika almaması du-
rumunda merkezin faaliyeti yeni koordinatör atanıncaya kadar askıya alınır.

(5) Organ nakli merkezi mesul müdürünün görevden ayrılması halinde başhekimlik ta-
rafından bu Yönetmelikle belirlenen kriterleri sağlayan bir hekim müdürlük vasıtasıyla organ
nakli merkezi mesul müdürü olarak Bakanlığa bildirilir.

Kalite yönetim sistemi
MADDE 27- (1) Organ nakli merkezleri uluslararası kabul gören veya Bakanlık tara-

fından belirlenen standartlara uygun bir kalite yönetim sistemi kurmak ve uygulamakla yü-
kümlüdür.

(2) Kalite yönetim sistemi, canlı ve ölü vericiden yapılan nakillerin bütün süreçlerini
kapsayacak şekilde hazırlanır. Kalite zincirinin bütün adımlarında sorumluların isimleri kalite
yönetim belgesinde belirtilir.

(3) Organ nakli merkezi kalite sisteminin işleyişi ve düzenlenmesinden sorumlu uzman
ve mesul müdür sorumludur.

(4) Organ nakli merkezinde mesul müdüre bağlı kalite yönetim sorumlusu ve kalite
kontrol sorumlusu bulunur.

(5) Kalite sisteminin bütün aşamalarından, kalite zinciri içerisinde bulunan tüm personel
sorumludur.

(6) Bu Yönetmelik kapsamındaki bütün merkezler oluşturdukları kalite sistemini gös-
terir belgeleri müdürlük aracılığıyla Bakanlığa gönderir.

ALTINCI BÖLÜM
Organ Kaynağı Merkezleri ve Sorumlu Uzman Hekim Eğitimi

Organ kaynağı merkezi 
MADDE 28- (1) Bünyesinde ventilatörlü yoğun bakım yatağı ve beyin ölümü teşhisi

koyabilecek şartlara sahip olan her hastane organ kaynağı merkezi olarak kabul edilir. Bu mer-
kezlerde organ ve doku nakli koordinatörlüğü birimi oluşturulur.

(2) Organ kaynağı merkezi olarak kabul edilen her hastanede bir organ ve doku nakli
koordinatörü görevlendirilir. Görevlendirilecek bu personelin sayısı merkezde yer alan venti-
latörlü yoğun bakım yatağı sayısına göre belirlenir. Görevlendirme ile ilgili genel kurallar şun-
lardır:

a) Organ kaynağı merkezlerinde, 50 yoğun bakım yatağına kadar en az bir organ ve
doku nakli koordinatörü görevlendirilmesi zorunludur. 50’den fazla yoğun bakım yatağına sa-
hip merkezlerde ise her 50 yoğun bakım yatağı başına bir personel daha görevlendirilir.

b) Görevlendirilen personelin Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsa-
mında organ ve doku nakli koordinatörlüğü sertifikasının olması zorunludur.

c) Sertifikalı personel bulunmaması durumunda sertifika alma yeterliliğine sahip bir
personel geçici olarak görevlendirilir ve bu personel yapılacak ilk organ ve doku nakli koordi-
natörlüğü sertifikasyon eğitimine gönderilir.
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(3) Organ ve doku nakli koordinatörleri başhekime veya görevlendireceği bir başhekim
yardımcısına bağlı olarak çalışır. Bu kapsamda görevlendirilen koordinatör;

a) Yoğun bakımları günlük en az iki defa olmak üzere ziyaret eder. Beyin ölümü şüphesi
olan hastaları izleme alır ve yazılım sistemine kayıt eder.

b) Beyin ölümü tespiti için beyin ölümü kurulu üyelerini davet eder.
c) Organ ve doku kaynağı merkezlerinde beyin ölümü tespit edilen her hastayı yazılım

sistemine kaydederek BKM ve UKM’ye bildirir.
ç) Tespit edilen verici adayının verici bakım işlemlerinin sürdürülmesini takip eder.
d) Verici adayının ailesi, yasal temsilcisi veya onu temsil edebilecek herhangi bir yakını

ile organ bağışı için görüşme yapar, bağış olması durumunda organ ve doku bağış belgesinin
onaylanmasını sağlar.

e) Organ ve dokunun çıkarılmasını ilgili cerrahlarla iş birliği yaparak organize eder.
f) Alınan organ ve dokunun ilgili alıcı merkeze transferini organize eder.
g) Organ bağışı farkındalık faaliyetleri ve organ bağış kampanyaları düzenler.
ğ) Sağlık personeline ve halka yönelik organ bağışı ve organ nakli farkındalık eğitimleri

düzenler.
h) Bakanlık tarafından organ ve doku nakli konusunda düzenlenecek her türlü eğitim

ve kampanyalara bölgesinde iştirak edip bu faaliyetlere destek vermek ile görevli ve sorumlu-
dur.

(4) İhtiyaç halinde verici adayı ailesinden bağışın alınmasında gerekli yaklaşımların
sağlanabilmesi için başhekimlik; tabip, diğer sağlık personeli, sosyal hizmet uzmanı veya psi-
kolog görevlendirebilir.

(5) Bakanlık, beyin ölümü riski bulunan yoğun bakım hastalarının koma skorlamasını
takip edecek sistemi kurar ve işletir. Bu sisteme veri kaydından, ilgili hastane yoğun bakım so-
rumlusu ve organ kaynağı merkezinde görevli koordinatör sorumludur.

(6) Organ kaynağı merkezinde görevli personelin herhangi bir nedenle geçici olarak
hastanede bulunmaması halinde bu işlemleri yürütebilecek bir sağlık personeli başhekimlik ta-
rafından görevlendirilir. 

Sorumlu uzman hekim eğitimi
MADDE 29- (1) Organ nakli hizmetlerinde sorumlu uzman olarak görev almak isteyen

hekimler, Bakanlıkça ilan edilen eğitim merkezlerinde eğitim alabilir.
(2) Eğitim süresi 1 yıldan az olamaz. Eğitim süresi en fazla 6 aylık periyotlara bölüne-

bilir. Bu periyotlar arasında geçen sürenin 6 aydan uzun sürmesi halinde ilk alınan 6 aylık eği-
tim geçersiz sayılır. 

(3) Bakanlık organ türüne göre eğitim yetkisi verilen merkezleri resmi internet sitesin-
den ilan eder.

(4) Eğitime ilişkin görevlendirmelerde, görevlendirecek olan kurum tarafından Genel
Müdürlüğün uygun görüşü alınmak zorundadır.

(5) Eğitim yetkisi verilmiş olan merkezlerde, Genel Müdürlüğün uygun görüşü olmadan
eğitim amaçlı personel görevlendirilemez. Bu yasağa uymayan merkezlerin eğitim yetkisi iptal
edilir.

(6) Eğitim merkezleri, eğitim alan hekimlerin eğitime başlangıç ve bitiş tarihlerini Genel
Müdürlüğe bildirir.

(7) Genel Müdürlüğün onayı olmadan veya eğitim merkezi olarak yetkilendirilmemiş
merkezlerde eğitim alan hekimlerin organ nakli hususundaki eğitim durumu geçersiz sayılır.

(8) Yurt dışında eğitim almış olan hekimler aldıkları eğitimi belgelemek suretiyle bi-
limsel komisyonların görüşü doğrultusunda değerlendirilir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Nakil Sayıları ve Diğer Hükümler,  Organ Nakli Merkezlerinin Denetimi, İzlenmesi ve

Değerlendirilmesi, Yasaklar ve Müeyyideler ile Merkezlerin Yükümlülükleri

Nakil sayıları ve diğer hükümler
MADDE 30- (1) Organ nakli merkezlerinin faaliyet izninin iptal edildiği veya faaliye-

tinin geçici süre durdurulduğu durumlarda hastaların mağdur olmaması için müdürlük tarafın-
dan gerekli tedbirler alınır.

(2) Organ nakli merkezleri tarafından gerçekleştirilecek olan bilgilendirme, bilimsel
nitelikli toplantılar ile bağış kampanyası ve sair etkinlikler sadece merkezin bulunduğu
BKM’ye bağlı olan illerde gerçekleştirilebilir. Bu etkinlikler faaliyetin gerçekleştirileceği il
müdürlüğünün onayına tabidir.

(3) Bütün hastaneler yoğun bakım servislerinde beyin ölümü gerçekleşen vakaları ve
organ bağışı yapılan verici adaylarını BKM ve UKM’ye bildirmek zorundadır. 

(4) Ek-3’te yer alan branş ve personelden hizmet alımına izin verilenlerin organ nakli
ve bağışı konusunda deneyimli olması esastır. Bu branşların deneyim belgeleri Bakanlığa gön-
derilir.

(5) Organ nakli merkezleri aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda hizmet verirler.
a) Kalp nakli merkezleri;
1) Bir takvim yılı içerisinde en az 3 nakil yapmak zorundadır.
2) Uzun süreli kalp destek cihazlarının takılması işlemi yalnızca Bakanlık tarafından

ruhsatlı organ nakli merkezlerinde yer alan kalp nakli merkezleri tarafından yapılır. Bakanlık
kalp destek cihazı kullanılan hastaların izlemi, takibi, sağ kalımı ve cihazların uygun kullanımı
ile ilgili gerekli izlem ve değerlendirmeleri yapar. 

b) Akciğer nakli merkezleri;
1) Bir takvim yılı içerisinde en az 3 nakil yapmak zorundadır.
2) Canlı verici veya vericilerden akciğer nakli yapılabilmesi için merkez sorumlularının

merkezde çalıştığı dönem boyunca ölmüş kimseden en az 30 nakil işlemini gerçekleştirmiş ol-
ması ve bu nakillerin yıllık sağ kalım oranının en az %65 olması gerekir. Bu gerekliliği sağlayan
merkezlere Bakanlık tarafından canlı vericili nakil yetkisi verilir.

c) Böbrek nakli merkezleri;
1) Bir takvim yılı içerisinde en az 15 nakil yapmak zorundadır.
ç) Karaciğer nakli merkezleri;
1) Bir takvim yılı içerisinde en az 5 nakil yapmak zorundadır.
Organ nakli merkezlerinin denetimi
MADDE 31- (1) Organ nakli merkezleri, performans denetimi, şikâyet üzerine yapılan

denetimler ve Bakanlık tarafından yapılan denetimler haricinde müdürlük ekipleri tarafından
yılda en az bir defa denetlenir. Bu denetim Bakanlık tarafından yayınlanan denetim formları
üzerinden yapılır.

(2) Bakanlık aşağıdaki durumlarda merkezlerde olağanüstü denetim kararı alır:
a) Merkezde gerçekleştirilen nakil sonuçlarının art arda ölüm ile sonuçlanması.
b) Merkez hakkında kabul edilebilir yoğun şikâyetlerin gelmesi.
c) Yazılım sistemine kayıt yapılmadan hastalara nakil yapıldığının tespit edilmesi.
ç) Ölmüş kimseden sunumu yapılan organın Bakanlığın belirlediği hasta listesinin dı-

şında kalan başka bir hastaya nakledilmesi.
d) Merkezde görevli faaliyete esas hekimlerin başka merkezlerde Bakanlığın izni ol-

madan nakil işlemine katılması.
e) Organ nakli merkezi adına usulsüz olarak hasta yönlendirilmesi.
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(3) Merkezler, ikinci fıkra kapsamı dışında kalan durumlarda ortaya çıkabilecek olum-
suzluklara ilişkin bilimsel danışma komisyonu tavsiyesi üzerine veya resen Bakanlıkça ola-
ğanüstü denetime tabi tutulabilir.

Organ nakli merkezlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi 
MADDE 32- (1) Merkezler, standart ve performans durumu nedeniyle izlenir ve de-

ğerlendirilir.
(2) Merkezler değerlendirilirken bekleme listesinde yer alan hasta sayıları ile nakil son-

rası takip edilen hasta sayıları da göz önünde bulundurulur.
(3) Performans izleminde, bütün merkezlerin nakil sonrası ilk 15 gün, 3 ay, 6 ay, 1 yıl

ve 2 yıllık hasta yaşam durumu ve greft fonksiyonu ile nakil sayıları Bakanlık tarafından izlenir.
Yapılan izlem sonucunda merkezlerin değerlendirilmesi 30 uncu maddede belirlenen kriterler
üzerinden, yazılım sisteminden sağlanan verilerle Bilimsel Danışma Komisyonları tarafından
yapılır. Bilimsel danışma komisyonlarının toplantılarında bu veriler aşağıda yer aldığı biçimde
değerlendirilir:

a) Bütün merkezlerin değerlendirilmesi sonucunda 30 uncu ve 33 üncü maddelerde yer
alan kriterleri sağlamayan merkezler belirlenir.

b) Belirlenen nakil merkezleri hakkında belirli hasta dosyalarının istenmesi veya mer-
kezin yerinde izlenmesi ve değerlendirilmesi kararı verilir. 

c) Organ nakli merkezlerinde bu fıkra kapsamında yapılan inceleme sonucunda ince-
leme ekibi tarafından bir rapor hazırlanır, raporda merkezin faaliyete devam edip etmeyeceğine
dair kanaat belirtilir. Bu raporlar ilgili bilimsel danışma komisyonuna sunulur. Komisyon ya-
pılan değerlendirmeler neticesinde merkezin faaliyeti hakkında faaliyetin devamı, uyarı veya
33 üncü maddede yer alan müeyyidelerin uygulanması hususunda Bakanlığa tavsiyede bulu-
nur.

Yasaklar ve müeyyideler
MADDE 33- (1) Bu Yönetmelik ile belirlenen nitelik ve koşullara sahip olmadan ve

Bakanlıktan izin almadan, gerçek ve tüzel kişiler tarafından organ nakli yapmak için özel mer-
kezler açılması, organ nakli yapılması yasaktır. Bu yasağa uymadığı saptanan tesislerin faali-
yetleri Bakanlıkça durdurulur ve haklarında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Yazılım sisteminde alıcı ve verici kaydı olmadan organ nakli yapılması yasaktır. Ya-
pılan nakil işleminin naklin gerçekleştiği tarihten itibaren 3 gün içerisinde yazılım sistemine
kaydedilmesi zorunludur. Yazılım sistemine yapılması zorunlu olan kayıtları geciktiren mer-
kezlerden yazılı gerekçe istenir. Gerekçe uygun bulunmadığı takdirde alıcı ve verici kaydı ol-
madan organ nakli yaptığı tespit edilen nakil merkezi uyarılır, fiilin tekrarı halinde merkez faa-
liyeti 3 ay durdurulur. Aynı fiilin tekrarı halinde faaliyet izni iptal edilir.

(3) Nakil sıralamasını etkileyecek şekilde hasta bilgileri üzerinde değişiklik yapılması
yasaktır. Bu yasağa uymayan gerçek ve tüzel kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununun 91 inci maddesine göre adli makamlara gerekli bildirimler yapılarak
merkez faaliyet izni iptal edilir. 

(4) Organ nakli hizmetlerine ilişkin reklam ve reklam benzeri tanıtım etkinliklerinin
düzenlenmesi ve düzenlettirilmesi yasaktır. Bu yasağa uymayan gerçek veya tüzel kişiler hak-
kında ilgili mevzuat uyarınca yaptırım uygulanır. 

(5) Organ nakli merkezlerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen asgari stan-
dartları yitirmesi halinde faaliyeti durdurulur ve eksikliklerin giderilmesi için 3 ay süre verilir.
3 aylık süre içerisinde eksikliklerini gideremeyen merkeze geçerli bir mazeret sunması halinde
3 aya kadar ek süre verilebilir. Bu süreler içerisinde eksikliklerini gidermeyen merkezin faaliyet
izni iptal edilir. 
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(6) Düşük yaşam süresi oranları nedeniyle kapatılan organ nakli merkezinin sorumlu
uzmanı, Bakanlık tarafından ayrıca eğitim merkezi olarak ruhsatlandırılmış organ nakli mer-
kezlerinde, yine Bakanlığın belirleyeceği süreler içerisinde eğitim alıp yeterliliğini belgeleye-
mez ise bu hizmet kapsamında sorumluluk veya sorumlu yardımcılığı görevini üstlenemez. 

(7) Organ nakli merkezleri ve bu hizmetlere yönelik faaliyet gösterecek diğer hizmet
birimleri ile sorumlu personelin, bu Yönetmelik ile ilgili faaliyetlerinden dolayı adli takibata
uğradığının anlaşılması durumunda, takibatın devam ettiği süre boyunca merkezin faaliyeti ge-
çici olarak durdurulabilir ve ilgili personelin bu faaliyet alanlarında görev alması engellenebilir.
Adli takibatın neticesine göre ceza alan merkez personeli faaliyetten men edilir ve merkez faa-
liyet izni iptal edilir.

(8) Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi olan organ nakli merkezleri Sosyal Güven-
lik Kurumunca ilgili mevzuatına göre belirlenen geri ödeme ücretleri haricinde ücret talep ede-
mez ve hastalardan ilave ücret alamaz.  Sosyal Güvenlik Kurumunun mevzuatına göre belir-
lenen geri ödeme ücretleri haricinde ilave ücret aldığı tespit edilen merkezin faaliyet izni ilk
tespitte 3 ay, ikinci tespitte 6 ay durdurulur, üçüncü tespitte ise faaliyet izni iptal edilir. 

(9) Merkezler, naklini gerçekleştirdiği hastaları en az 1 yıl takip eder veya takip için
gerekli tedbirleri alır. Bu süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumunun ödemesi dışında takip
hastalarından ilave ücret alınamaz. Canlı vericinin organ bağışına ilişkin takiplerinde bu kim-
selerin yaşamı boyunca ilave ücret alınamaz. Bu fıkra yalnızca organ nakli ve bağışına ilişkin
takip tedavileri ve komplikasyonlarda geçerlidir.  Aksine davranan organ nakli merkezlerinin
faaliyeti, ilgili bilimsel danışma komisyonunun önerisi alınarak 3 ay süre ile durdurulur. Fiilin
tekrarlanması halinde merkezin faaliyet izni iptal edilir.

(10) Hastalara veya üçüncü kişilere maddi çıkar temin ettiği tespit edilen merkezlerin
faaliyeti derhal durdurularak ilgili mevzuata göre işlem tesis edilir. 5237 sayılı Kanun hüküm-
leri uyarınca adli makamlara bildirimde bulunulur. Bu madde kapsamında faaliyeti durdurulan
merkez ve merkez çalışanları bir daha organ nakli faaliyetleri içerisinde yer alamaz.

(11) Endikasyon dışı organ nakli yaptığı tespit edilen merkez sorumlu uzmanı hakkında
kişinin yaşam hakkının tehlikeye atılması dolayısıyla 5237 sayılı Kanun hükümleri uyarınca
adli makamlara bildirimde bulunulur.

(12) Organ nakli merkezleri faaliyet izinlerine göre değerlendirildiğinde;
a) Kalp nakli faaliyetinde;
1) Uzun süreli kalp destek cihazı takılan hastaların yıllık yaşam süresi %50’nin altında

olan merkez ilk yıl uyarılır. İkinci yıl aynı durumun devam etmesi halinde merkez faaliyetinin
devamlılığına bilimsel danışma komisyonunun görüşüne göre karar verilir.

2) Kalp nakli olan hastalarda yıllık hasta yaşam süresi %50’nin altında olan merkezler
uyarılır.  Bir sonraki yıl aynı durumun tekrarı halinde merkez faaliyet izni iptal edilir.

3) Kalp nakli bekleme listesi acil bildirim beyanları, merkez sorumlu uzmanının onayı
ve bildirimi ile yapılır. Bu bildirimde yer alan beyanların doğruluğundan kalp nakli merkezi
sorumlu uzmanı bizzat sorumludur. Acil bildirim beyanlarında gerçekte var olmayan veya tahrif
edilmiş bilgiler vasıtası ile bildirimde bulunan merkez faaliyeti durdurulur ve yerinde incele-
meye alınır. İnceleme sonucu hazırlanan rapor bilimsel danışma komisyonuna sunulur. Merkez
faaliyetinin devamına komisyon tarafından karar verilir. 

b) Akciğer nakli faaliyetinde;
1) Nakil sayısı, hasta yaşam süresi ve greft yaşam süresi açısından ilgili bilimsel da-

nışma komisyonu tarafından yıllık değerlendirmeler yapıldıktan sonra yetersiz bulunan mer-
kezlerin faaliyet izni Bakanlıkça iptal edilir. 

c) Böbrek nakli faaliyetinde;
1) Yıllık hasta yaşam süresinin %90’ın ve/veya greft yaşam süresinin %80’in altına

düşmesi halinde merkez Bakanlıkça uyarılır. İzleyen dönemde aynı durumun devamı halinde
bilimsel danışma komisyonunun görüşüne göre merkezin faaliyet izni iptal edilebilir.
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2) İki yıllık hasta yaşam süresinin %85’in ve/veya greft yaşam süresinin %75’in altında
olması durumunda bilimsel danışma komisyonunun görüşüne göre merkezin faaliyet izni iptal
edilebilir.

ç) Karaciğer nakli faaliyetinde;
1) Yıllık hasta yaşam süresinin %75’in altında olması durumunda merkez uyarılır, takip

eden yıl içerisinde hasta yaşam süresinin yeniden %75’in altında olması halinde merkez faaliyet
izni iptal edilebilir.

2) Yıllık yaşam süresi %50’nin altında olması halinde merkez faaliyet izni iptal edilir.
d) Pankreas nakli ve kalp-akciğer nakli faaliyetlerinde; 
1) Nakil sayısı, hasta yaşam süresi ve greft yaşam süresi açısından ilgili komisyonlarca

yıllık değerlendirmeler yapılır. Yetersiz bulunan merkezlerin faaliyet izni Bakanlıkça iptal edi-
lir.

(13) Böbrek ve karaciğer nakli merkezlerinde, operasyonda ve operasyondan sonraki
15 günlük süre zarfında, alıcı ölümü gerçekleşmesi durumunda, merkezden yazılı gerekçe is-
tenir. Gerekçe bilimsel danışma komisyonu tarafından incelenir. İnceleme sonucunda bilimsel
danışma komisyonu; faaliyetin devamı, merkezde inceleme, faaliyetin durdurulması veya faa-
liyet izninin iptali önerisinde bulunur. Komisyon tarafından, merkezin yerinde incelenmesine
karar verilir ise yapılan inceleme neticesinde hazırlanan inceleme raporu komisyona sunulur,
komisyon bu raporları inceledikten sonra ilgili merkez hakkında faaliyetin devamı, faaliyetin
durdurulması veya faaliyet izninin iptali önerisinde bulunur.

(14) Her nakil türü bakımından 30 uncu maddenin beşinci fıkrasında belirlenen nakil
sayılarını yıl sonunda tamamlamayan merkezler birinci yıl uyarılır. İkinci yıl aynı aykırılığın
tespiti halinde faaliyet izni iptal edilir.

(15) Değerlendirilen yıl içerisinde nakil yapmış olmak şartıyla Ulusal Koordinasyon
Sistemine 5 ölü verici bildirimi yapan hastanelerde yer alan merkezler 30 uncu maddenin be-
şinci fıkrasından muaftır.

(16) Canlı verici ölümü durumunda merkez faaliyeti derhal durdurulur. Yapılan değer-
lendirmeler sonucunda, ilgili bilimsel danışma komisyonunun tavsiyesine göre, merkezin faa-
liyetine devam edip etmeyeceğine Bakanlık tarafından karar verilir. 

(17) Bakanlıktan izin almaksızın organ nakli merkezi açan veya buralarda verilecek
hizmetleri sunan sağlık kurum ve kuruluşlarına 3359 sayılı Kanunun ek-11 inci maddesine
göre müeyyide uygulanır. 

(18) Bakanlıkça belirlenen kayıtları uygun şekilde tutmayan veya bildirim zorunlulu-
ğunu yerine getirmeyen sağlık kurum ve kuruluşları iki defa uyarılır. Uyarıya uymayan mer-
kezlerin bulunduğu hastanelere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri kadar idari
para cezası verilir.

Organ nakli merkezlerinin yükümlülükleri
MADDE 34- (1) Bakanlık veya müdürlükler bu Yönetmelik hükümleri ve sair mevzuat

hükümlerine aykırılıkları ilgili merkezlere tebliğ eder. Merkezler kendilerine ilişkin uyarılar
doğrultusunda gereken düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

(2) Hastaların ve vericilerin, kontrol takiplerine ilişkin periyoda riayet edebilmeleri için
merkez tarafından gerekli tedbirler alınarak bilgilendirmeler yapılır.

(3) Merkezler, Bakanlıkça değerlendirilmek üzere yaptıkları nakil sayılarını, nakil bil-
gilerini ve hasta izlemlerini eksiksiz bir şekilde ve zamanında yazılım sistemine kaydetmek
zorundadırlar. Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerinde,
24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak
yürürlüğe konulan mevzuatta yer alan usul ve esaslara uyulması zorunludur.
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(4) Merkezler, 11/8/2005 tarihli ve 25903 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yataklı
Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliğine uygun olarak gerekli tedbirleri almakla
yükümlüdür. 

(5) Vericilere ait tüm veriler ve test sonuçları 30 yıl saklanır. Gerekli görülmesi halinde
bu süre tekrar uzatılabilir.

(6) Merkezler Bakanlık tarafından istenilen bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz
göndermekle yükümlüdür.

(7) Organ nakli merkezi bulunan hastane yönetimi ve organ kaynağı merkezi kabul edi-
len hastane yönetimi, organ ve doku nakli koordinasyonu için uygun bir mekân, şehirlerarası
görüşmeye açık bir telefon, internet bağlantılı bilgisayar ve evrak tarayıcı sağlamakla yüküm-
lüdür.

(8) Hastane bünyesinde olmayan hizmetlerin dışarıdan alınması durumunda, merkez
hizmetlerde ve hekim listesinde oluşacak değişikliklerde durumu Bakanlığa bildirmekle yü-
kümlüdür.

(9) Organ nakli merkezleri, yazılım sisteminde kayıtlı hastalara ait listeleri ve bu liste-
lerde bulunan hastalara ait tıbbi ve sosyal bilgileri güncel tutmak zorundadır. Verilerin güncel-
lenmemesi neticesinde hastaların mağduriyetine yol açan merkez Bakanlık tarafından uyarılır.
Süre gözetmeksizin aynı fiilin tekrar etmesi halinde merkezin faaliyeti 3 ay durdurulur ve ka-
yıtlı hastaları başka merkezlere yönlendirilir. Fiilin süre gözetmeksizin tekrarı halinde, hasta-
ların bu sebeplerle mağduriyetine yol açan merkezin faaliyet izni iptal edilir.

(10) Yazılım sistemine giriş yapacak olan kişiler, kaydı bulunan hastaların bilgilerinin
amaç dışı kullanımını engelleyecek önlemleri almak, hasta haklarına, kişisel verilerin korun-
masına ilişkin yükümlülüklere uymak zorundadır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Gönüllü kuruluşlar
MADDE 35- (1) Gönüllü kuruluşlar, organ bağışının ülke düzeyinde gelişmesini sağ-

layıcı faaliyetleri destekleyerek, organ nakli ile ilgili çalışmalarda halkın hizmete katılımını
sağlayan faaliyetleri Bakanlıktan izin alarak yürütebilir. Bakanlıktan izin almaksızın bu alanda
faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler hakkında ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ge-
rekli yaptırımlar uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 36- (1) 1/2/2012 tarihli ve 28191 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Organ

ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Uyum zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce 36 ncı madde ile

yürürlükten kaldırılan Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında faaliyette bu-
lunmaya devam edenler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bu Yönet-
melik hükümlerine uyum sağlamak zorundadırlar. Aksi halde bunlar faaliyetten men edilirler. 

Ulusal organ nakli ve bağışı koordinasyon sistemi uygulama rehberinin yayınlan-
ması

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bakanlık bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay
içerisinde Ulusal Organ Nakli ve Bağışı Koordinasyon Sistemi Uygulama Rehberini yayınlar.

Çapraz nakil uygulamaları
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bakanlık bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl

içinde çapraz nakil eşleştirmelerinin yapılacağı sistemi kurar ve devreye alır. 
Yürürlük
MADDE 37- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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—— • ——

DÜZELTME

08/12/2022 tarihli ve 32037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 07/12/2022 tarihli ve
6448 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın sehven yayımlanmayan eki liste aşağıdaki şekilde ek-
lenerek düzeltilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 15302 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15360 
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İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 15311 

—— • —— 
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 15312 
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İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 15313 

—— • —— 
İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 15314 

—— • —— 
İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 15322 
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Karaman 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15380 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
15 ADET ULTRASONİK MUAYENE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No: 2022/1347633  
1. İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71549 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2.İhale konusu malın adı ve miktarı : 15 Adet Ultrasonik Muayene Cihazı Temini İşi. 
3.İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma 

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

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

5.Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
30.12.2022 Cuma günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6.İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı Sekreterliği 1065 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 
http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 300,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

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

 15225/1-1 
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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, 14.12.2022 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: *BS4S79NN7Z*  
İHALE KAYIT NUMARASI: 2022/1365774 
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 
 15370/1-1 
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50 ADET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Elazığ Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ihtiyacı olan 50 

Adet Bilgisayar kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve HP, DELL veya CASPER 

markalarından birine 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 dokümanını DMO Elazığ Bölge Müdürlüğünde ve Ofisimiz internet 

sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130 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 şartnamesi, ihale dokümanı ile 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, 16/12/2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Bölge Müdürlüğümüzde 

bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul edilecektir. Geç gelen teklifler ile 

postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da 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 ve HP, 

DELL veya CASPER markalarından birine 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. maddesi (g) fıkrası (İstisna) 

kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSESES2MUZ 

 15227/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR LİSANS SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ihtiyacı Muhtelif 

Cins ve Miktar Lisansın kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve teknik şartnamesinde 

belirtilen markasına 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 şartnamesi, markası ile 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, 19.12.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de 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 ve 

markasına 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 Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

TALEP TAKİP NO: BSPP9Y86Z3 

 15340/1-1 
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COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ LİSANSI (ARCGIS DESKTOP STANDARD)  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ihtiyacı Coğrafi 

Bilgi Sistemi Lisansı (ArcGIS Desktop Standard) teknik şartnamesine ve markasına 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 (140,00-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, marka, ihale dokümanı ile 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, 15/12/2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de 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 ve 

markasına 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. maddesi (g) fıkrası (İstisna) 

kapsamındadır. 

Talep Takip No: BS9SE5PV4Z 

 15341/1-1 
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ALIŞVERİŞ MERKEZİ (AVM) YAPILMAK ÜZERE TAŞINMAZ SATIŞI  
İHALE EDİLECEKTİR 

Ağrı İl Özel İdaresinden: 
1-Mülkiyeti Ağrı İl Özel İdaresine (İDARE olarak anılacaktır.) ait olan Ağrı İli, Merkez 

İlçesi, Suçatağı mevkii 962 nolu parsel (52.800 m²) üzerine en az 27.000 m² işyeri olarak 
kiralanabilir alana sahip Alışveriş Merkezi ( AVM ) yapmak üzere arsa satışı yapılacaktır. 
Sözleşme imzalanan firma tarafından (YÜKLENİCİ olarak anılacaktır.) AVM öncelikli yapılacak 
olup,  satışı yapılacak taşınmaz üzerinde yeterli alan kalması durumunda yüklenicinin istemesi 
halinde imara uygun olarak otel, konut, sağlık tesisi yapılabilir. Taşınmaz satışı 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununun 37. maddesi kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 

 
SIRA 
NO 

KONU TAŞINMAZ 
İMAR 

DURUMU 
MUHAMMEN 
BEDEN(TL) 

GEÇİÇİ 
TEMİNAT(TL) 

İHALE 
TARİHİ 

İHALE 
SAATİ 

1 

Alışveriş 
Merkezi (AVM) 
yapılmak üzere 
taşınmaz satışı 

Ağrı İli Merkez 
İlçesi Suçatağı 

Köyü  962 
parsel 

(52.800 m²) 

Kaks 
(Emsal): 4 
Taks: 0,80 
Y ençok: 

53 m 

56.309.616,00 1.689.288,48 20/12/2022 14:00 

 
2- İhalenin yapılacağı yer; 
a) Kurum : Ağrı İl Özel İdaresi 
b) Adresi : Fırat Mah.Yaşar Kemal Cad.Ağrı No:269 Merkez/AĞRI 
3- Talep edilen taşınmaza ait muhammen bedelinin %3’ü oranında geçici teminat; teminat 

mektubu olarak veya nakit olarak İdaremizin Türkiye Ziraat Bankası Ağrı Şubesi nezdindeki 
31034041-5001 numaralı hesabına yatırılarak dekontunun teklifle birlikte ibraz edilmesi 
gerekmektedir. 

4- İhale şartnamesi mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde 
görülebilir. Şartname bedeli 10.000,00 TL’dir. Şartname bedeli olarak yatırılacak tutar, İdarenin 
Ziraat Bankası Ağrı Şubesi nezdindeki 31034041-5001 nolu hesabına yatırılacaktır. Şartname 
bedelinin yatırıldığına dair alınacak banka dekontu karşılığında doküman satışı yapılacaktır. 

5- İhale 20/12/2022 tarihi Salı günü saat 14:00’da İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği 
binasında bulunan İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
7- Posta, telgraf, faksla vb. yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
8- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 

taşınmazın satışı için istenilen belgeleri içeren ihale dosyası 20/12/2022 günü saat 13:45’e kadar 
sıra numaralı alındı belgesi karşılığında İl Encümen Servisine teslim edilecektir. 

9- İhaleye katılmak için son müracaat tarihi 20/12/2022 Salı günü saat 13:45’e kadardır. 
10- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 
İhaleye katılabilmek için; 
a)  2886 sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak standart forma uygun teklif 

mektubu, 
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b) Şirket adına alınmış 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz 
geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırılması durumunda banka makbuzu, 

c) İhale dokümanı bedelinin ödendiğine dair ödenti makbuzu, 
d) Her sayfası ayrı ayrı imzalanmış, kaşelenmiş şartname, 
e) 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/ 
Gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesi, 

f) Vekâleten ihaleye katılması halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 
ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Türkiye’de tebligat işlemlerinde kullanılmak üzere şirkete ait adres belgesi ve kep 
adreslerini içerir belge, 

h) Mevzuat gereği gerçek veya tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya 
Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde 
alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve 
numarası, 

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen 
noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak 
olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer 
ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu 
iş ortaklıklarında ise, bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. 

İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşme 
imzalanmadan önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. İş ortaklığı 
sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde 
müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. 

j) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, 
k) Vergi borcu ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcu olmadığına dair ilgili kurumdan 

alacakları belge (Belge ihale tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır.) 
Yukarıda ilgisine göre sunulması zorunlu kılınan istenen belgeler teklif zarfında idareye 

sunulacaktır. 
İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 10. maddenin (e), (f), (g), (h), (j), (k) bendinde yer 

alan belgelerin ortak girişim oluşturan kişilerin her biri tarafından ayrı ayrı sunulması zorunludur. 
İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış 

örneklerini vermek zorundadır. 
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece 
görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler. 

İlan olunur. 15221/1-1 
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GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR 

Bursa İli Osmangazi Belediye Başkanlığından: 

Aşağıdaki listede belirtilen; Osmangazi Belediyesi’ne ait gayrimenkullerin satılması işi 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

1-Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi 338 

ada 28 parselde bulunan (bitişik nizam 2 kat konut alanı, 112,72 m²) arsa nitelikli gayrimenkulün 

satılması işi; 

Tahmini Satış Bedeli: 375.000,00.-TL 

Geçici Teminat Miktarı: 11.250,00.-TL 

2-Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi İsmetiye Mahallesi 4045 ada 189 sayılı 

parselin (serbest nizam iki kat konut alanı, 537,14  m²) gayrimenkulün satılması işi; 

Tahmini Satış Bedeli: 699.000,00.-TL 

Geçici Teminat Miktarı: 20.970,00.-TL 

3-Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi 7235 ada 3 parselde 

bulunan (ayrık nizam konut alanı, 434,61 m²) arsa nitelikli gayrimenkulün satılması işi; 

Tahmini Satış Bedeli: 2.390.000,00.-TL 

Geçici Teminat Miktarı: 71.700,00.-TL 

4-Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi 7129 ada 6 

parselde bulunan (blok nizam konut alanı, 1.320,70 m²) arsa nitelikli gayrimenkulün satılması işi; 

Tahmini Satış Bedeli: 9.250.000,00.-TL 

Geçici Teminat Miktarı: 277.500,00.-TL 

5-Mülkiyeti Belediyemize ait, Osmangazi İlçesi Akpınar Mahallesi 6157 ada 156 parselde 

bulunan  (80,00 m²) 8 numaralı dükkan nitelikli gayrimenkulün satılması işi;  

Tahmini Satış Bedeli: 2.080.000,00.-TL 

Geçici Teminat Miktarı: 62.400,00.-TL 

6-Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Akpınar Mahallesi 6157 ada 156 parselde 

bulunan (55,00 m²) 15 numaralı dükkan nitelikli gayrimenkulün satılması işi; 

Tahmini Satış Bedeli: 1.430.000,00.-TL 

Geçici Teminat Miktarı: 42.900,00.-TL 

7-Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi 7573 ada 2 parselde 

bulunan A Blok 3. Kat 6 numaralı daire nitelikli (112,00 m²) gayrimenkulün satılması işi; 

Tahmini Satış Bedeli: 1.500.000,00.-TL 

Geçici Teminat Miktarı: 45.000,00.-TL 
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İhalenin Yapılacağı Yer : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

İhale Tarih ve Saati : 20 Aralık 2022 Salı Günü 14.00’de 

Evrakları Sunma Tarih ve Saati : 19 Aralık 2022 Pazartesi Günü 12.00’e kadar 

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar : 

Gerçek Kişiler; 

a) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlıktan) veya Nüfus Kayıt Örneği( e-Devlet) 

b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md., e- Devlet) 

c) Tebligat için yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak) 

d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak 

e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname  

f) Noter tasdikli imza beyanı ya da sirküsü (son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş) 

Tüzel Kişiler; 

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş 

noter tasdikli imza sirküsü  

b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge  

c) Ticaret Sicil Gazetesi  

d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak 

e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname 

f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri,  Karar defterine ihale ile ilgili karar alınarak 

yetkili tayin edilmesi, 

g) Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.  

Not:  

1-İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir. 

2-İhale evrakları teslim edildikten sonra Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine ya 

da Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 

0001 5001 5800 7260 5199 70 hesabına yapılabilir.     

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz 

görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 250,00.-TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı 

almaları zorunludur. 

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

İlan Olunur. 15145/1-1 
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1 GRUPTAN OLUŞAN 6 KALEM SARF MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

1 Gruptan Oluşan 6 Kalem Sarf Malzeme Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı 

Kararname eki esasları 20 inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2022/1343850 

1-İdarenin  

a) Adresi :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi  Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi  :  bilars@hacettepe.edu.tr. 

2-İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı 1 Gruptan Oluşan 6 Kalem Sarf Malzeme Alımı 

 - AdvanceBio Gly-X N-glycan prep with lnstantPC  

 kit ((24 örneklikkit)) 1 Paket 

- Ceramide LIPIDOMIX® MassSpec Standard (1 vial) 1 Adet 

- DEUTERATED CERAMIDE LIPIDOMIX (1 vial) 1 Adet 

- SPİN Centrifuge Columns (100 lük paket) 1 Adet 

- Splash® Lipidomix® standard 1 Adet 

- Ultrafree-Mc Centrifugal Filter (300 adetlik paket) 1 Paket  

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi   

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 120 takvim 

günü 

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 15.12.2022 Perşembe günü saat 15.00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
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1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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 
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altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları 

imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli 

yer almalıdır.  Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, 

isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.  Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" 

"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

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

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR 

960001200154100006000107 numaralı  Halkbank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına 

vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan 

satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları   zorunludur. 

8-Teklifler 15.12.2022 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10-Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

13- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

14-Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 15229/1-1 
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İNTİFA HAKKI DEVRİ İLE ÇINARDERE MAHALLESİ SPOR TESİSİ VE 
İDARİ BİNA YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul İli Pendik Belediye Başkanlığından: 
1-İHALE KONUSU: Pendik, Çınardere Mahallesi, Olimpiyat Caddesi üzerinde bulunan 

mülkiyeti Belediyemize ait, toplamda 29.457,50 m² alana sahip, 1/1000 ölçekli imar planında 
Kentsel Spor Alanında kalıp halihazırda üzerinde Erol Kaya Spor Tesisleri (spor tesisi binası ve 
sahalardan oluşan) bulunan, 0 ada, 4335, 4336, 5014 parsel sayılı taşınmazlar üzerine “Çınardere 
Mahallesi Spor Tesisi ve İdari Bina Yapım İşi” olarak kullanılmak üzere inşa edilmesidir. 

2-İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale 23/12/2022 
tarihinde, Cuma günü, saat 10:00’da, “Esenler mah. Bora Sk. No:5 Pendik/İSTANBUL” 
adresindeki Pendik Belediye Binasındaki Encümen Salonunda yapılacaktır. 

3-ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi aynı adresteki Pendik Belediye 
Başkanlığı, Etüd Proje Müdürlüğünden 1.000,00 (binlira) TL bedel ödenerek alınabilecektir. 

4- İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI: Pendik, Çınardere Mahallesi, Olimpiyat Caddesi 
üzerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait, toplamda 29.457,50 m² alana sahip, 1/1000 ölçekli 
imar planında Kentsel Spor Alanında kalıp halihazırda üzerinde Erol Kaya Spor Tesisleri (spor 
tesisi binası ve sahalardan oluşan) bulunan, 0 ada, 4335, 4336, 5014 parsel sayılı taşınmazlar 
üzerine “Çınardere Mahallesi Spor Tesisi ve İdari Bina Yapım İşi” olarak kullanılmak üzere 
ayrıntıları şartname eki mimari fikir projeye uygun olacak şekilde tüm detay projelerin (Mimari, 
Statik, Mekanik, Elektrik, Peyzaj, Geoteknik) hazırlatılacak, ilgili projelerde belirtilen yapı inşa 
edilecek ve mevcut antrenman sahaları TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) standartlarına göre 
yenilenecek ve bakımı yapılacaktır. 

Yüklenici, ihale dosyasında bulunan fikir projesinde ve ihale sonrasında idare tarafından 
onaylanan avan ve uygulama projelerinde çıkacak teknik sebeplerden dolayı gerekli revizyonları 
idare onayı ile yapabilir. Ancak bu revizyonlar meri plan şartları sınırlarını geçmeyecek şekilde 
yapılmalıdır. Yüklenici idarece onaylanan projeye uygun imalat yapmakla mükelleftir. 

Yenilenecek sahaların TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) standartlarına göre bakımı, 
yenilenmesi ve gerekli imalatların yapılması yüklenici sorumluluğunda olacaktır. 

Zemin etütleri yüklenici tarafından yapılacaktır. Zemin etüdünde ve projelerde herhangi 
bir sebeple değişiklik yaşanması halinde meydana gelecek her türlü harcama yükleniciye aittir. 

Avan, uygulama ve detay projelerinin hazırlanması ve gerekli hallerde İksa çalışmalarıyla 
alakalı projeler yüklenici tarafından hazırlanacak ve idare onayı alınarak uygulatılacaktır. Bu 
çalışmaların tümü teklif fiyata dâhildir. 

İhale kapsamında yapılacak bina için; sözleşme imzalandıktan sonraki 1 ay (30 gün) 
içerisinde avan proje hazırlanacaktır. İdarenin onayı alınmasının ardından 2 ay (60 gün) içerisinde 
uygulama ve detay projeleri hazırlanıp ruhsat başvurusu yapılarak yapı ruhsatı alınacaktır. 
Yapının ruhsat süreci yüklenici sorumluluğundadır. 

Uygulama esnasında projede herhangi bir değişiklik olması durumunda tadilat ruhsatı 
alınması yüklenici sorumluluğundadır. Kendi kullanımına bırakılmış olan alanları işletme süresi 
içinde sözleşme ve şartnamede belirtildiği şekilde kullanacak, süre sonunda idarenin izni ile 
yapılmış değişiklikleri de koruyarak, kullanmaya engel herhangi bir hali olmaksızın çalışır 
vaziyette belediyeye devredecektir. 
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Parselde inşa edilecek yapı, kesinlikle ticari amaçla kullanılamaz. Yüklenici tarafından 

kiraya verilen yerlerde yapılacak her türlü ilave tesis ve yenilikler için Belediyeden yazılı 

muvafakat alınması gerekmektedir. Yüklenici ilave tesis ve yenilikler için Belediyeden ayrıca bir 

bedel talep edemeyeceği gibi, kira bedeline mahsup edilmesini de isteyemez. Yapılacak tesis ve 

ilaveler Belediyenin mülkiyetine geçer. Kira süresinin bitiminde kiracı bunlar üzerinde herhangi 

bir hak talep edemez. Mevcut inşa edilecek yapıya ileride kurum onayı ile ilave imalat ve bina 

yapılması halinde bu mahaller ticari amaçla kullanılamaz ve ilave yapılaşma olması durumunda 

İdarenin Emlak Müdürlüğü üzerinden kira bedeli tekrar güncellenecektir. Alan genelinde sportif 

faaliyetlerin dışında her hangi bir faaliyet kullanımı yapılmayacaktır. 

5-TAHMİNİ BEDEL: 0 ada, 4335, 4336, 5014 parsel sayılı taşınmazlar üzerine 

“Çınardere Mahallesi Spor Tesisi ve İdari Bina Yapım İşi” olarak kullanılmak üzere ayrıntıları 

şartname eki mimari projede belirtilen minimum 6.676.29 m² kullanım alanlı betonarme karkas 

bina yapım maliyeti (76.690.609,99 TL), çim saha yapım maliyeti (23.797.916,67 TL) ve 25 

yıllık çim saha bakım maliyeti (30.650.000,00 TL) için tahmini toplam maliyet bedeli 

131.138.526,66 TL’dir. Geçici ve kesin teminatlar ile sözleşme bedeli üzerinden yapılacak tüm 

hesaplamalarda bu bedel esas alınacaktır. 

Kira bedeli artırma esası: İhale, 10.03.2022 tarih ve 24 karar nolu Pendik Belediye Meclis 

kararı gereği sözleşme tarihinden itibaren 25 (yirmibeş) yıllık intifa hakkı süresince aylık kira 

bedeli üzerinden artırma suretiyle yapılacak olup; İhale aylık minimum 4.734,08 TL +KDV (dört 

bin yedi yüz otuz dört lira sekiz kuruş+KDV) bedele ilave olarak en fazla parasal oranı teklif eden 

istekli üzerinde bırakılacaktır. 

Kira bedeli sözleşme tarihi itibari ile başlayacak ve her yıl güncellenecek olup, Türkiye 

İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TUİK TÜFE Endeksinin “On İki Aylık Ortalamalar Göre 

Artış Oranı” esas alınarak artırılacak ve kiracıya tebliğ edilecektir. 

Kira tahakkukları sözleşme imzalanma tarihi itibari ile başlayacaktır. 

Kira ödemelerinin geciktirilmesi halinde bedel, kanuni faiz uygulanarak tahsil edilecektir. 

Kiracı bir yılda 2 kez kira bedelini ödemeyi 30 gün geciktirirse, Belediye akdi feshetme yetkisine 

sahiptir. 

Kira alımı ve takibi işlemleri idarenin ilgili birimi olan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 

yetkisinde takip edilecektir. 

6-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya 

kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir. 

A. İkametgah belgesi, (Tüzel kişiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.) 

B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi, 

C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, 
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D. a. Özel hukuk tüzel kişileri için, tüzelkişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri 
meslekî kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, 

b. Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline 
kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine 
ait D/a ve D/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler. 

E. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri, 
a. Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri, 
b. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname 
ile imza sirküleri, 

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her 
birinin E/a ve E/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler, 

F. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse 
oranlarını ve görevlerini belirten belge, 

G. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte 
bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli 
imza sirküleri, 

H. Bu şartnamenin 9. maddesinde yazılı geçici teminat, 
İ. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak 

hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık 
sözleşmesi, 

J. Teklif sahibinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda 
alınmış belge, 

K. Teklif sahibinin SGK prim borcu olmadığına dair ihalenin yapılacağı yılda alınmış 
belge, 

L. Bu şartnamenin eki örneğe ve 11’nci maddede belirtilen şartlara uygun olarak 
hazırlanmış teklif mektubu, 

M. Bu şartnamenin 7’nci maddesinde belirtilen iş deneyimine sahip olduğuna dair belge, 
N. İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam 

edeceğine dair taahhütname (Yüklenici idarenin izni ile proje hizmeti alımını ve inşaat yapım işini 
alt yüklenicilere yaptırabilir bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.) 

• Şantiye Şefi - İnşaat Mühendisi - 5 yıl deneyimli 
• 1 adet en az 3 yıl deneyimli Mimar 
• 1 adet en az 3 yıl deneyimli Makina Mühendisi 
• 1 adet en az 3 yıl deneyimli Elektrik Mühendisi 
• Tam zamanlı İSG Uzmanı şantiyede bulunmalıdır. 
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7- YETERLİLİK KRİTERLERİ: İlan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel 

içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini 

gösteren tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi; 

A ) İnşaat işleri ile iştigal edenlerden tek seferde toplam inşaat maliyetinin (76.690.609,99 TL) 

%50’si oranında inşaat işleri yapmış olduğuna dair iş bitirme belgesi, 

B ) Dernek veya Vakıfların en az ihale tarihinden 5 yıl önce kurulmuş olması, iştigal 

alanlarının ve tüzüklerinin spor ile ilgili olması, son üç yıldaki ortalama cirolarının yıllık olarak 

en az 2.000.000,00. (ikimilyon) TL olması ve benzer işleri yaptığına dair ilgili kurumlardan belge 

veya söz konusu işletmeleri kiralayıp en az iki yıl süre ile işletmiş olduğuna dair belge, 

C ) Katılımcının faaliyet alanının futbol sporu olması durumunda; en az Spor Toto 1. 

Lig’de oynuyor olması, ihale tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş olması ve merkezinin 

İstanbul’da bulunması, 

İhalenin B ve C bendinde sayılan isteklilerden biri üzerinde kalması durumunda inşaat 

işleri için alt yüklenicinin A bendindeki şartları taşıdığına dair iş bitirme belgesi sunmaları ve 

idarenin onayını almaları zorunludur. 

8-UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a 

maddesi uyarınca kapalı teklif usulü uygulanacaktır; ihale süreci aşağıdaki gibi olacaktır. 

9-TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: 

Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usul ile yapılır. 

10-TEKLİFLERİN VERİLMESİ: 

Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon 

başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da 

gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait 

olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda 

belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 

konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına 

verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

11-ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, İdare tarafından belirtilen; aylık olarak idareye 

ödenecek asgari kira miktarı ayrıca idareye aylık kira bedeli olarak en fazla kira artırımı suretiyle 

verilecektir. Tekliflerde belirtilen bedeller rakam ve yazı ile yazılacaktır. Bunun dışındaki teklifler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale komisyonunca oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif 

alınması aşamasında artırma aylık kira bedeli şeklinde yapılacaktır. 

İhale, en fazla aylık kira bedeli teklif eden istekli üzerinde bırakılacaktır. 

12-İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 15190/1-1 
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10 YIL SÜRELİ GELİR PAYLAŞIM MODELİ İLE 4 FARKLI LOKASYONDA  

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ YAPIMI /  

KURULUMU /İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kahramanmaraş İli Onikişubat Belediye Başkanlığından: 

Onikişubat Belediyesi tarafından Güneş Enerji Santrali Tesisi yapımı/kurulumu gelir 

paylaşım modeli ile 10 yıl süre ile işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a 

maddesi gereği kapalı teklif usulü ile gelir paylaşım oranı olan %8’den az olmamak üzere artırma 

yapılarak aşağıda belirtilen tarih ve saatte ihalesi yapılacaktır. 

1.İdarenin: 

a) Adresi: Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı No:134/A 

Onikişubat / Kahramanmaraş 

b) Telefon-Faks Numarası : 0 344 212 46 46 

c) Elektronik Posta Adresi : info@onikisubat.bel.tr 

2.İhale konusu: 

Onikişubat Belediyesi tarafından, aşağıda özellikleri belirtilen gayrimenkuller, ihale ilanı, 

ihale şartnamesi, sözleşme ve eki teknik şartnameler ile Onikişubat Belediyesi 01.11.2022 tarih ve 

184 karar numaralı Belediye Meclis Kararı ile 05.12.2020 tarih ve 1012 karar numaralı Belediye 

Encümen kararı doğrultusunda Mülkiyeti ve tahsisi Onikişubat Belediyesine ait Cumhuriyet 

Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde bulunan Onikişubat Belediyesi Hizmet 

Binası, Avşar Mahallesinde bulunan Onikişubat Belediyesi Asfalt Şantiyesi, Expo 2023 alanında 

bulunan Nikah Sarayı ve Millet bahçeleri olmak üzerine 4 farklı alanda 10 Yıl Süreli Gelir 

Paylaşım Modeli İle Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Yapımı/Kurulumunu 

işletilmesini (teknik şartnameye uygun olarak) 2886 sayılı Kanun’un 35/a maddesine göre 

(Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi) yöntemi ile Kapalı Teklif usulü ihalesi 10 yıl süre ile 

işletilmesini, bu sürenin sonunda teknik şartnamesindeki şartlara haiz , kullanabilir bir şekilde 

belediyemize devredilmesi işidir. Söz konusu GES ihalesine ait üretilen elektriğin tamamının 

AKEDAŞ ile kW bazında mahsuplaşılması durumunda 10 yıl süresince, gelirin %92’si yüklenici 

adına, %8’i idare adına gelir paylaşımı oranı üzerinden ihaleye çıkarılmıştır. İsteklilerin idare payı 

üzerinden artırım oranları %1’den az olamaz. Üretilen elektriğin 5346 sayılı “Yenilenebilir Enerji 

Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun” I Sayılı cetveldeki 

fiyattan satış yapılması durumunda, ihale sonucu idareye düşen gelir payına ek olarak %2 artış 

oluşur. Elektrik üretiminin neticesinde şebekeye verilen elektrikten doğan masrafların (dağıtım 

bedeli vs.) tamamı yükleniciye aittir. Tesisin kurulması aşamasında gerekli tüm evrak, belgeleme, 

kabul ve bunlardan doğacak giderler yükleniciye aittir. Kabul işlemlerini tamamen yüklenici 

yürütecektir. GES Yapım işinin proje bedeline ait muhammen bedeli 36.796.824,41 TL (Otuz Altı 

Milyon Yedi Yüz Doksan Altı Bin Sekiz Yüz Yirmi Dört Lira Kırk Bir Kuruş)’ olup %3 geçici 

teminatı 1.103.904,73 TL (Bir Milyon Yüz Üç Bin Dokuz Yüz Dört Lira Yetmiş Üç Kuruş) dir. 
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Bu projede üretilen enerjiye ait karbon emisyon azaltım projelerinden elde edilecek gelirlerin 

hakkı idareye aittir. Bu projeye ait işçilik, malzeme, evrak, belgeleme, kabul ve bunlardan 

doğacak diğer giderlerin tamamı yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. 

İşin Adı İşin Yapılma Yeri 
Muhammen 

Bedel TL 

Gelir Paylaşım 

Oranı 

Geçici 

Teminat TL 

Güneş Enerji Santrali 

Tesisi yapımı/kurulumu 

gelir paylaşım modeli ile 

10 yıl süre ile işletilmesi 

işi 

Belediye Hizmet 

Binası, Asfalt 

Şantiyesi, Ülke 

Bahçeleri ve Nikah 

Salonu Çatısı 

36.796.824,41 

TL 

%8’den az 

olmamak üzere 

artırma 

yapılacak 

1.103.904,73 

TL 

3.İhalenin: 

a)Yapılacağı yer: Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı No:134/A 

Onikişubat / Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi İhale Salonu 

b)Tarihi-Saati: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi ve devamı gereğince 

Kapalı Teklif Usulü ile Onikişubat Belediyesi Encümenince ihale edilecektir. 

İhale; Onikişubat Belediyesi İhale Toplantı Odasında 21.12.2022 Pazartesi Günü saat 

14:00’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda ilanda gösterilen sıralama takip edilmek 

suretiyle yapılacaktır. 

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde 

uygulanacak kriterler: 

A.Kanuni ikametgâh belgesi. 

B.Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresini gösteren belge. 

C.Mevzuatı gereği 2022 yılında kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili 

Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi; 

a.Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili 

Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b.Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi 

odasından veya idare merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeden veya benzeri bir makamdan 

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

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması 

gerekmektedir.)Vekâleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

c.Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge. 
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D. İmza sirküleri vermesi, 

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 

b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c.Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

E.İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.) 

F.İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim 

beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde 

noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale 

sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.) 

G.Muhammen Bedelin %3 (üç) oranında geçici teminat vermesi, İlgili mevzuata göre 

geçerli banka teminat mektubu verilecek veya Onikişubat Belediye Başkanlığı adına Türkiye 

Vakıflar Bankası Çarşı Şubesinde bulunan TR 4100 0150 0158 0073 0913 6414 IBAN numaralı 

hesaba açıklaması ile birlikte yatırılacaktır. 

H.Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra 

alınmış belge, 

İ.Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu 

İl Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge, 

J.İsteklinin, 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve 

sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan 

yazısı vermesi gerekmektedir 

K.İhale konusu işin yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun 

beyannamesi 

L.Teknik personel taahhütnamesi 

M.İhale Şartnamesi ve sözleşmesi (Her sayfası Ad-Soyadı-Firma Unvanı yazılarak 

kaşelenerek imzalanmış ve zarf içine konulmuş olmalıdır.) 

N.İhale dokümanı Satın alındığına dair Dekont/Tahsilat Makbuzu/Fatura 

O.Şekli ve içeriği idarece belirlenen ihale dokümanında yer alan Teklif Mektubu 

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (A),(B),(E),(H),(İ),(J),(K),(L) ve 

(M)bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. 

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya uygunluğu noterce onaylanmış 

örneklerini vermek zorundadır. (Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh 

taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin 

aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.) 
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5.İhaleye Katılamayacak Olanlar: 
1) Aşağıda belirtilen nitelikleri haiz özel ya da tüzel kişiler ihaleye katılamazlar: 
a)2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak 

kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, 
b)Bu ihaleye katılan şirketlerde ve ortak girişimlerde yer alan ortak kişi ve şirketler ile 

ortak olan şirketlerin yönetiminde yetkili kişiler her ne şekilde olursa olsun aynı ihaleye ayrıca 
münferiden veya başka bir ortaklık halinde katılamazlar. 

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir 
kaydedilir. Şayet bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi 
nedeniyle üzerine ihale yapılmış ise ihale iptal edilir ve geçici teminatı gelir kaydedilir, sözleşme 
yapılmış ise sözleşmesi feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilir ve o ana kadar sözleşme 
konusu iş ile ilgili yaptığı tüm masraf ve imalat İdareye terk ve teberru edilmiş sayılır. 

2) İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında; 
a)Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla 

ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, 
b)İhale sırasında isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemek ve 

istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin 
doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak, 

c)İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs 
etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar 
verecek işler yapmak veya işin yapılması sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak 
yasaktır. 

Bu yasaklara uymayanlar hakkında 2886 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uygulanır. 
6.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeleri içeren İhale Dosyasını almak isteyenler 

her ihale için Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne 150,00 TL yatırarak İhale 
Dokümanını mesai saatlerinde Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğümüzden temin 
edebilirler. 

7.Teklifler 21.12.2022 tarih ve saat 14:00’ e kadar Onikişubat Belediye Başkanlığı Mali 
Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir. İhale saatinden sonraki müracaatlar dikkate 
alınmayacaktır. 

8.İstekliler tekliflerini ve eki ihale dokümanlarını doldurup kaşeleyip imzaladıktan sonra 
teslim edeceklerdir. 

9.Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’nun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp 
yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir. 

10.Verilen tekliflerin geçerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür. 
İlgililere ilanen duyurulur. 
 15235/1-1 
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FİLTRE PRES PLAKALARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No: 2022/1346207 
1-İdarenin  
a) Adresi :  Mithatpaşa Cad. No: 14 06100 Yenişehir/ 

Ankara 
b) Telefon ve faks numarası :  Tel.: (0312) 458 55 00 – 458 57 73 

   Faks : (0312) 458 58 00 – 458 58 01  
c) Elektronik posta adresi : hacar@turkseker.gov.tr  
2-İhale konusu malın  
a) Adı, niteliği, türü ve miktarı :  Putsch Marka (PKF 100-86,5-A1-B) pres 

filtrelerde kullanılmak Üzere; 60 Adet 
Basınç Plakası, 10 Adet Baş Plaka, 90 Adet 
Membran Plaka ve 10 Adet Son Plaka 
olmak üzere toplam 170 Adet PKF Filtre 
Pres Plakası AES Marka pres filtrelerde 
kullanılmak üzere; 10 Adet  Membran Plaka 
ve 10 Adet Basınç Plakası olmak üzere 
toplam 20 Adet AES Filtre Pres Plakası  

b) Teslim yeri : Yurtiçi teslimde Ankara Şeker Fabrikası 
Merkez Ambarı, yurtdışı teslimde CPT 
Ankara.  

3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel 

Müdürlüğü 3. Kat Toplantı Salonu  
b) Son teklif verme (ihale) tarihi ve saati : 04 Ocak 2023 Çarşamba günü, saat 14:00  
4- İhale; Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli ve yabancı tüm isteklilere 

açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
5- İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 

Yenişehir/ Ankara adresinde görülebilir ve 200,00 TL. (Y.İkiyüz Türk Lirası) karşılığında aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

6- Teklifler 04.01.2023 Çarşamba günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No:14 
(06100) Yenişehir / ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv 
Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki 
gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır) 

7-İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Teklifler, Türk Lirası (TL) 
yanında, Amerikan Doları (USD) veya Avrupa Para Birimi (EURO) cinsinden de 
düzenlenebilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu 
kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8- İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 
günü olmalıdır. 

10- Bu ihalede iki kısım vardır ve her bir kısımda yer alan kalemlerin tamamına teklif 
verilmek şartıyla kısmi teklife açıktır. 

11- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 15243/1-1 
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K1100 ve FZ650 TİPİ SANTRİFÜJ SÜZGEÇLERİ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale kayıt no : 2022/ 1353000 
1-İdarenin:  
a) adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14 06100 Yenişehir/Ankara 
b) telefon ve faks numarası : Tel.: (0312) 458 55 00 – 458 57 73 
      Faks : (0312) 458 58 00 – 458 58 01   
c) elektronik posta adresi : hacar@turkseker.gov.tr  
2-İhale konusu malın:  
     100 Takım K1100 Son Şeker Santrifüj Süzgeci (Süzme 

Yüzeyi:%6,5)  
     100 Takım K1100 Orta Şeker Santrifüj Süzgeci (Süzme 

Yüzeyi: %9-10) ve 
a) adı, niteliği, türü ve miktarı : 50 Adet FZ 650 Tipi Pirinç Şeker Santrifüj Süzgeci 

(Süzme Yüzeyi: %21)  olmak üzere, 3 kalemde toplam 
200 Takım K1100 Tipi ve 50 Adet FZ650 Tipi Santrifüj 
Süzgeçleri Alımı.  

b) teslim yeri : Yabancı istekliler için CPT Ankara, Yerli istekliler için 
Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı 
(Etimesgut/Ankara)  

3-İhalenin:  
a) yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 3’ncü 

Kat Toplantı Salonu  
b) son teklif verme (ihale)  
tarihi ve saati : 3 Ocak 2023 Salı günü, saat 14:00  
4- İhale, ihale dokümanlarında belirtilen katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı 

isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
5- İhale dokümanı; Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 

14 Yenişehir/ Ankara adresinde görülebilir ve TL.200,00 (Y.Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

6- Teklifler 3 Ocak 2023 Salı günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) 
Yenişehir / ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden 
İdare sorumlu tutulmayacaktır) 

7- İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Teklifler, Türk Lirası (TL) 
yanında, Amerikan Doları (USD) veya Avrupa Para Birimi (EURO) cinsinden de 
düzenlenebilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu 
kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8- İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 
günü olmalıdır. 

10- Bu ihalede iki grup/kısım (A Grubu: K1100 Tipi Santrifüj ve B Grubu: FZ650 Tipi 
Santrifüj) vardır ve her bir grupta/kısımda yer alan kalemlerin tamamına teklif vermek şartıyla 
kısmi teklife açıktır. 

11- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 15263/1-1 
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SAKATAT, DERİ VE BAĞIRSAK SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR  
Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünden: 
Sakatat, Deri ve Bağırsak İhaleleri Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği ilgili 

hükümlerine göre 28/12/2022 tarihinde Açık teklif usulü ve gerekirse açık artırma usulü ile teklif 
alınarak satışı yapılacaktır. 

1- İdarenin 

a Adresi : Adana Yolu Üzeri 7. Km. 51270 MERKEZ/NİĞDE 

b Telefon ve Faks Numarası : 3882323377 - 3882326234 

c Elektronik Posta Adresi : nigdeacik@gmail.com 

d İhale dokümanının görülebileceği 

yer 

: Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Satınalma Birimi 

SATIŞI YAPILACAK ÜRÜNLER 

Sıra 

No 
ÜRÜN ADI MİKTARI 

YAKLAŞIK 

BİRİM FİYATI 

TAHMİNİ BEDEL 

(TL) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT (TL) 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

1 

BÜYÜKBAŞ 

SAKATAT (YAĞLI 

KESİM) 

3.000.000 Kg 6,50 TL 19.500.000,00 TL 585.000,00 TL 28/12/2022 13:30 

2 
KÜÇÜKBAŞ 

SAKATAT 
1.600 Takım 102,00 TL 163.200,00 TL 5.000,00 TL 28/12/2022 14:00 

3 BÜYÜKBAŞ DERİ 420.000 Kg 15,20 TL 6.384.000,00 TL 192.000,00 TL 28/12/2022 14:30 

4 KÜÇÜKBAŞ DERİ 1.600 Adet 10,40 TL 16.640,00 TL 1.000,00 TL 28/12/2022 15:00 

5 
BÜYÜKBAŞ 

BAĞIRSAK 
8.000 Adet 78,00 TL 624.000,00 TL 19.000,00 TL 28/12/2022 15:30 

6 
KÜÇÜKBAŞ 

BAĞIRSAK 
1.600 Adet 32,00 TL 51.200,00 TL 1.600,00 TL 28/12/2022 16:00 

Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 6 kalem ürün için, 
Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği ilgili hükümleri gereğince Açık Teklif Usulü ve 
gerekirse açık artırma usulü ile 28/12/2022 tarihinde Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu 
Müdürlüğü’nün İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

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

2- İhaleye iştirak edeceklerden istenen belgeler (asıl olacaktır); 
a) İstekli Gerçek Kişi ise; 
1) Noter tasdikli imza beyannamesi, nüfus cüzdanı, ikametgâh belgesi ve oda kayıt 

belgesi 
b) İstekli Tüzel Kişi ise; 
1) Şirketler için ticari sicil gazetesi, noter tasdikli imza sirküleri, ikametgâh belgesi ve oda 

kayıt belgesi 
c) İstekliler Adına Vekâleten Katılma Halinde; 
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1) İstekli veya İstekliler adına ihaleye katılması halinde, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza 
beyannameleri, 

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

3- Geçici Teminat mektubunu yukarıda belirlenen miktarda ve şartnameye uygun olarak 
Banka Teyit Yazısı ile birlikte getireceklerdir. Geçici Teminat mektuplarının son geçerlilik 
tarihleri 28/02/2023 tarihli olacaktır. Teminatların yatırılacağı yer Vakıfbank Niğde Şubesi 
nezdindeki TR59 0001 5001 5800 7287 2315 50 numaralı hesabına veya Niğde Açık Ceza İnfaz 
Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Veznesine yatırabilirler. 

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

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

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

İlan olunur. 
 14880/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Sivas İli Suşehri Belediye Başkanlığından: 
Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan 

taşınmaz mal (arsa) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi gereğince kapalı teklif 
usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır.  

Madde 2- İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatte Suşehri Belediyesi Encümen Toplantı 
salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

Madde 3- SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLARA (ARSA) AİT, TAHMİN 
EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI, İHALE TARİHİ SAATİ VE DİĞER 
BİLGİLER: 

YALNIZBAĞLAR MAH 795 ADA 7 PARSEL TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATIŞI 

S.No Mahalle Ada Parsel Nitelik 
Yüz 

Ölçümü 

Muhammen 

Bedel 
TL 

Geçici 

Teminat TL 
İhale Tarihi 

İhale 

Saati 

1 Yalnızbağlar 795 7 Arsa 
350,00 

m2 
4.375.000,00 131.250,00 21.12.2022 14:00 
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Madde 4- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE 
BELGELER 

4.1- Kimlik Belgesi Fotokopisi. 
4.2- İkametgâh veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere 

adres beyanı. 
4.3- İmza Beyannamesi, Tüzel kişilik olması halinde Teklif vermeye yetkili olduğunu 

gösteren imza sirküsü. 
4.4- Şartname alındı makbuzu. 
4.5- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye 

katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.  
4.6- Geçici teminat olarak belirtilen bedeli banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz 

veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen 
belgelerden herhangi birisi, 

4.7- 2886 sayılı Yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge, 
4.8- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye 

girecek kişiye yetki kararı. 
4.9- Şirketler kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.  
4.10- Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi.  
4.11- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.  
Madde 5- Teklifler 21.12.2022 Çarşamba günü saat 13:30’a kadar kapalı bir zarf 

içerisinde sıra numaralı alındılar karşılığında İhale komisyon başkanlığına (encümen) verilir. 
Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu 
takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve 
soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar 
komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan 
tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler 
herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında TRT idaresinin saat ayarı esastır. 

Madde 6- Satılacak taşınmazın (arsa) ödemesi; İhale bedeli peşin olarak yatırılacaktır. 
Satışı yapılacak taşınmazın (arsa), 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 17.maddesinin 
4.bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V istisnası olduğundan dolayı K.D.V alınmayacaktır. 

Madde 7- İhalenin yapılmasından doğacak her türlü vergi, resim, tapu, harç, ücret ve 
bunun gibi masraflar tamamen taşınmazı (arsa) satın alana aittir.  

Madde 8- İhale ile ilgili şartname Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinde bedelsiz 
olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde Şartname 100.00 TL. (YüzTürkLirası) 
bedel karşılığında temin edilebilir.  

Madde 9- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp 
yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir. 

Madde 10- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, taşınmaz mal (arsa) satış şartnamesi 
hükümleri geçerlidir.      

İLAN OLUNUR. 15069/1-1 
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50 GR. ÇAYKUR SÜZEN POŞET ÇAY KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 2.000.000 adet 50 Gr. Çaykur süzen poşet çay kutu 

iskeleti, %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 27.12.2022 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¬- İstekliler ihale konusu işe kısmi teklif veremezler. 
9- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 15195/1-1 

—— • —— 
ORGANİK ÇAY TARIMI KONTROL VE SERTİFİKASYON 

HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- 2 grup (TR Standardında 5 işletme, 11.000 üretici ve 37.000 dekar çaylık alanında - 

TR,EU,NOP Standardında 2 işletme, 175 üretici 1.400 dekar çaylık alanında ) Organik Çay 
Tarımı Kontrol ve Sertifikasyon Hizmeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale 
Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satınalınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 
/RİZE adresinden 200,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23.12.2022 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9- İstekliler, hizmetin tamamına teklif verebileceği gibi grup bazında kısmi teklif 

verebilirler. 
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. 15196/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Sakarya İli Pamukova Belediye Başkanlığından: 

1- İdareye İlişkin Bilgiler 

a) Adı: Pamukova Belediye Başkanlığı 

b) Adresi: Elperek Mahallesi Ankara Caddesi No:94 Pamukova / SAKARYA 

c) Tel. numarası: (0264) 551 34 14 

d) Fax Numarası: (0264) 551 28 33 

2- İhalenin Konusu: 

Mülkiyeti Pamukova Belediye Başkanlığına ait aşağıda mevki, cinsi, parsel, metrekare, 

muhammen bedeli, geçici teminat ve ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazların satışı Belediye 

Encümeninin 02/12/2022 tarihinde almış olduğu 383 sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet 

İhale Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri gereğince “Açık Teklif Usulü” ve arttırma sureti ile 

alttaki tabloda belirtilen yer ve saatte yapılacaktır. İlgili taşınmaz mesai saatleri içerisinde Mali 

Hizmetler Müdürlüğü tarafından istenilmesi halinde gösterilecektir. 

İlçe Mevki Ada Parsel Cinsi m² 
%3 Geçici 

Teminat 

Muhammen 

Bedel 

İhalenin Tarih 

ve Saati 

Pamukova Pamukovaköy 0 10665 Arsa 1.009,69 76.500,00 TL 2.550,000,00 TL 
23/12/2022 

10:00 

3- İhaleye Katılabilme Şartları: 

İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden önce (22.12.2022) saat 17.00’a kadar 

aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmek zorundadırlar. İhaleye girecekler 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki şartları taşımaları gerekir. Ayrıca; 

a- İsteklilerden İstenilen Belgeler Gerçek Kişi ise; 

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden 

tarafından imzalanmak zorundadır.) 

- Geçici Teminat makbuzu 

- Nüfus cüzdan fotokopisi (TCKN’lu) 

- Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği 

- Kanuni ikametgah adresleri 

- İmza Sirküleri 

- Adli Sicil Kaydı 

- İhaleye girmeye yasaklılığı olmadığına dair yazı 

- Borcu Yoktur Yazısı (Pamukova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 

alınacaktır.) 

b- İsteklilerden İstenilen Belgeler Tüzel Kişi ise; 

- Tüzel kişiliği /şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi Nüfus Cüzdanı 

fotokopisi (kendisi veya ilgililerce onaylı) 
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- Son Altı ay içerisinde düzenlenmiş sicil kayıt belgesi (Ticaret veya sanayi odasından) 
ile vergi kimlik belgesi /levhası (Vergi Dairesinden) 

- İlgili muhtarlık/bağlı bulunulan meslek odası/Ticaret ve sanayi odasından adres beyanı 
belgesi. 

- İmza Sirküleri 
- İhaleye girmeye yasaklılığı olmadığına dair yazı 
- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden 

tarafından imzalanmak zorundadır.) 
- Geçici Teminat makbuzu 
- Borcu Yoktur Yazısı (Pamukova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 

alınacaktır.) 
4- Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarda Temin Edileceği: 
Konu ile ilgili şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışma gün ve 

saatleri içinde bedelsiz görülebilir ayrıca 250,00 TL karşılığında satın alabilirler. İhaleye 
katılacakların ihale şartnamesini almaları, istenilen belgeleri tamamlamaları zorunludur. 

5- İhaleye iştirak edenler şartnamedeki şartları kabul etmiş sayılırlar. 
6- İhale 23/12/2022 Cuma günü yukarıdaki tabloda belirtilen saatte Belediye Başkanlık 

Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 
İlanen Duyurulur. 15203/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Adana ili, Yumurtalık ilçesi, 453 ada, 4 parsel üzerindeki 883945 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 785 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Pegasus Yapı Denetim ve Tic. 
Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 
12.10.2022 tarihli ve E.2022/1927 sayılı “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması” 
kararına Bakanlığımızca itiraz edilmiş olup, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava 
Dairesinin 02.11.2022 tarihli ve YD İtiraz No: 2022/1072 sayılı kararı ile "itirazın kabulüne, 
Ankara 15. İdare Mahkemesince verilen 12/10/2022 gün ve E.2022/1927 sayılı kararın 
kaldırılmasına" hükmedildiğinden, 06.11.2022 tarih ve 32005 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 
uygulanan "dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması" işleminin iptal edilerek, Pegasus 
Yapı Denetim ve Tic. Ltd. Şti. hakkında uygulanan yeni iş almaktan men cezası işleminin, 
"Yürütmenin Durdurulması" kararının uygulandığı andan itibaren geriye kalan 265 günlük 
kısmının uygulamaya konulması Bakanlık Makamından alınan 02.12.2022 tarih ve 5150871 sayılı 
Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
 15214/1-1 
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 

sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği”nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. 

maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan Doğramacı 

Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’ne tam gün statüde 

çalışacak öğretim üyesi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile 

birlikte: 

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt 

dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, 

3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış 

bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, 

bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. 

İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı 

bilgiler Mühendislik Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir. 

FAKÜLTE : Mühendislik Fakültesi 

AKADEMİK UNVANI : Doktor Öğretim Üyesi  

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 1 

DUYURU BAŞLAMA TARİHİ : 9 Aralık 2022 

SON BAŞVURU TARİHİ : 23 Aralık 2022 (17:30) 

ÖZEL KOŞULLAR: Makine Mühendisliği alanında yurtdışında doktora yapmış olmak. 

Mikro ve nano ölçeklerde ısıl enerji malzemeleri ve yönetimi konularında uluslararası düzeyde 

bilimsel araştırma yapmış olmak. Bu konularda yurtdışı doktora sonrası çalışma deneyimine sahip 

olmak. Araştırmalarını uluslararası endeksler tarafından taranan saygın bilimsel dergilerde 

yayınlamış olmak. 

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara 15129/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 14852/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15357/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15366/1-1 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15372/1-1 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15373/1-1 
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Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15378/1-1 
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Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ne göre öğretim üyesi 
alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve başvuru dosyalarının 
nasıl hazırlanacağına ilişkin detaylı bilgilere  www.aku.edu.tr web sayfasında yer verilecektir. 
Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılacaktır. 

GENEL AÇIKLAMALAR: 
1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans Y.Ö.K. 

tarafından, doktora Ü.A.K. tarafından) onaylanmış olması şarttır. 
2. Adayların 657 sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları 

gerekmektedir. 
3. Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı 

Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu 
inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul 
edilecektir. 

4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde 
atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir. 

5. Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 
6. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. Başvurular şahsen, posta veya kargo 

yoluyla yapılacaktır. 
7. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. 
8. Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 218 12 31 
Adres:A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM - 

ANASANAT DALI/ 
PROGRAM 

UNVANI DERECE ADEDİ AÇIKLAMALAR 

Dinar Uyg.Bil.Y.O Sigortacılık Sigortacılık Dr.Öğr.Üyesi 3 1 

Sigortacılık veya İşletme 
alanlarından birinde doktora yapmış 
olmak. Sigorta aracıları ve 
sistematik risk ile ilgili çalışmalar 
yapmış olmak. 

İ.İ.B.F. Uluslararası Ticaret 
ve Finansman Uluslararası Ticaret Dr.Öğr.Üyesi 3 1 

İşletme Anabilim Dalında doktora 
yapmış olmak. Lojistik performans 
ve ulaştırma altyapısı ile ilgili 
çalışmalar yapmış olmak. 

İslami İlimler Fak. Temel İslam Bilimleri Tasavvuf Doçent 1 1 

Temel İslam Bilimleri alanından 
doçentliğini almış olmak. Tasavvuf 
nazariyatı ve Arapça tasavvufi 
eserlerin şerhleri ile ilgili çalışmalar 
yapmış olmak. 

Sandıklı 
Uyg.Bil.Y.O. Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi Dr.Öğr.Üyesi 4 1 

Çocuk Gelişimi Bölümü lisans 
mezunu olmak. Çocuk Gelişimi 
veya Eğitim Programları ve Öğretim 
alanlarından birinde doktora yapmış 
olmak. Oyun tabanlı öğrenme ile 
ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

Sandıklı 
Uyg.Bil.Y.O. Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Dr.Öğr.Üyesi 3 1 

Sosyal Hizmet veya Sosyoloji 
alanlarından birinde doktora yapmış 
olmak. Engelli çocuklar ve aileleri ile 
ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Dr.Öğr.Üyesi 3 1 
Bilgisayar Mühendisliği veya 
Yazılım Mühendisliği alanlarından 
birinde doktora yapmış olmak. 

 15204/1/1-1 
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Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara ilişkin 
detaylar, istenen belgeler, sınav takvimi, başvuru şekliyle ilgili bilgiler ve genel açıklamalar 
aşağıda belirtilmiştir. Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 

1. KADRO DETAYLARI 
İLAN 

SIRA 

NO 

BİRİMİ 

BÖLÜM 

AD./ AS./ PR. 

UNVAN DERECE ADET ALES 
Yab. 

Dil 
ÖZEL ŞART 

1 

Eğitim Fakültesi 

Temel Eğitim 

Okul Öncesi Eğitimi 

Arş.Gör. 5 1 

Eşit 

Ağırlık 

70 

50 

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu 

olmak. Okul Öncesi Eğitimi alanında tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanunun 50/d 

maddesi gereğince atama yapılacaktır.) 

2 

Fen Edebiyat Fakültesi  

Moleküler Biyoloji ve Genetik 

Genetik 

Arş.Gör. 5 1 
Sayısal 

70 
50 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisans 

mezunu olmak. Moleküler Biyoloji ve Genetik 

Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor 

olmak. (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi 

gereğince atama yapılacaktır.) 

3 

Güzel Sanatlar Fakültesi 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 

Arş.Gör. 5 1 

Eşit 

Ağırlık 

70 

50 

Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak. Sanat ve 

Tasarım Anabilim Dalında tezli yüksek lisans 

yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanunun 50/d 

maddesi gereğince atama yapılacaktır.) 

4 

Teknoloji Fakültesi 

Elektrik Elektronik Mühendisliği 

Elektrik Elektronik Mühendisliği 

Arş.Gör. 5 1 
Sayısal 

70 
50 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans 

mezunu olmak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor 

olmak. (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi 

gereğince atama yapılacaktır.) 

5 

Veteriner Fakültesi 

Zootekni ve Hayvan besleme 

Hayvan Besleme ve Beslenme 

Hastalıkları 

Arş.Gör. 5 1 
Sayısal 

70 
50 

Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Hayvan 

Besleme ve Beslenme Hastalıkları alanında 

doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanunun 50/d 

maddesi gereğince atama yapılacaktır.) 

6 

Afyon M.Y.O. 

Elektronik ve Otomasyon 

Elektronik Teknolojisi 

 

Öğr.Gör. (Ders 

Verecek) 

5 1 
Sayısal 

70 
Muaf 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Biyomedikal 

Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu 

olmak. Biyomedikal Mühendisliği alanında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 

7 

Afyon M.Y.O. 

Mimarlık ve Şehir Planlama 

Mimari Restorasyon 

 

Öğr.Gör. (Ders 

Verecek) 

5 1 

Eşit 

Ağırlık / 

Sözel 

70 

Muaf 

Mimarlık veya Sanat Tarihi Bölümlerinin birinden 

lisans mezunu olmak. Sanat Tarihi alanında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 
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8 

Bolvadin M.Y.O.  

Elektrik ve Enerji 

Doğalgaz ve Tesisatı  

Teknolojisi 

Öğr.Gör. (Ders 

Verecek) 
5 1 

Sayısal 

70 
Muaf 

Makine Mühendisliği veya Petrol ve Doğalgaz 

Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu 

olmak. Makine Mühendisliği Enerji alanında veya 

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği alanlarından 

birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

9 

Bolvadin M.Y.O. 

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 

Çağrı Merkezi Hizmetleri 

Öğr.Gör. (Ders 

Verecek) 
5 1 

Sözel 

70 
Muaf 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü lisans mezunu 

olmak. Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 

10 

Dazkırı M.Y.O. 

İnşaat 

İnşaat Teknolojisi 

Öğr.Gör. (Ders 

Verecek) 
5 1 

Sayısal 

70 
Muaf 

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. 

İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

11 

Emirdağ M.Y.O.  

Bilgisayar Teknolojileri  

Bilgisayar Programcılığı 

Öğr.Gör. (Ders 

Verecek) 
5 1 

Sayısal 

70 
Muaf 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, 

Matematik, Matematik Mühendisliği, Elektrik-

Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu 

olmak. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 

veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarından birinde 

tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

12 

Sandıklı M.Y.O. 

Bitkisel ve Hayvansal Üretim 

Seracılık 

Öğr.Gör. (Ders 

Verecek) 
5 1 

Sayısal 

70 
Muaf 

Bahçe Bitkileri Bölümü lisans mezunu olmak. 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 

5 yıl iş tecrübesine sahip olmak. 

13 

Sandıklı M.Y.O. 

Mimarlık ve Şehir Planlama 

Harita ve Kadastro 

Öğr.Gör. (Ders 

Verecek) 
5 1 

Sayısal 

70 
Muaf 

Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği 

Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Bu 

alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

14 

Uzaktan Eğitim M.Y.O. 

Mimarlık ve Şehir Planlama 

Harita ve Kadastro (Uzaktan 

Öğretim) 

Öğr.Gör. (Ders 

Verecek) 
5 1 

Sayısal 

70 
Muaf 

Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği 

Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Bu 

alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

2. İSTENEN EVRAKLAR 
1-  Dilekçe  (www.aku.edu.tr internet  adresinde  DUYURULAR  bölümünde  yer  alan  

dilekçe  örneği  doldurulacaktır.  Dilekçesiz  yapılan  başvurular  ile  imzasız  dilekçe  ile  yapılan  
başvurular  işleme alınmayacaktır.) 

2- ALES Sonuç Belgesi. (Kadro detaylarında ALES’ten muaf olan kadrolar için zorunlu 
değildir, sonuç belgesi sonuç açıklama tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.) "Kontrol Kodu / 
Doğrulama Kodu" yer almayan veya okunmayan belgeler geçersiz sayılacaktır. 

3- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi. (Kadro detaylarında yabancı dilden muaf olan 
kadrolar için zorunlu değildir.) ÖSYM ve YÖKDİL belgelerinde "Kontrol Kodu/Doğrulama 
Kodu" yer almayan veya okunmayan belgeler geçersiz sayılacaktır. ÖSYM ve YÖKDİL dışındaki 
yabancı dil belgelerinin aslı veya noter onaylı örneği olmalıdır. ÖSYM ve YÖKDİL sınav sonuç 
belgelerinin geçerlilik süresinde sınırlama yoktur. Diğer eşdeğer kabul edilen sınavlar, başvuru 
tarihini gösteren belge ile birlikte sunulması kaydıyla, sınav sonuç belgesinin üzerinde belirtilen 
geçerlilik süresince geçerlidir. 
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4- Mezuniyet belgelerinin (lisans, yüksek lisans veya doktora) e-Devlet çıktısı veya noter 
onaylı örneği. Noter dışında onaylanan belgeler, fotokopi belgeler veya noter onayının renkli 
fotokopileri kabul edilmeyecektir. e-Devlet çıktısının barkodlu veya kare kodlu olması 
zorunludur. 

5- Lisans transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.   (Eğer e-Devlet sisteminden 
mezun belgenizi alabiliyorsanız ve belgede not ortalaması varsa transkript belgesi gönderilmesine 
gerek yoktur. Transkript ile e-Devlet Mezuniyet belgelerindeki not ortalamalarındaki 
farklılıklarda e-Devlet not ortalaması dikkate alınacaktır.) 

6- Öğrenci Belgelerinin e-Devlet çıktısı veya aslı. (Lisansüstü eğitim şartı olan kadrolar 
içindir. e-Devlet çıktısının barkodlu veya kare kodlu olması zorunludur.) YÜKSEK LİSANS 
ÖĞRENCİ BELGELERİNDE TEZLİ  İFADESİ MUTLAKA YER ALMALIDIR. Öğrenci 
belgelerinde “tezli” ifadesi yer almıyorsa kayıtlı olunan enstitüden tezli yüksek lisans yapıldığına 
dair bir belge alınmalıdır. Öğrenci belgeleri güncel (son 1 ay içerisinde alınmış) olmalıdır. 

7- Alanında tecrübeli olduğuna ve sertifikaya ilişkin belge (Tecrübe/Deneyim/Sertifika 
şartı olan kadrolar içindir.) Tecrübe ve sertifika belgeleri fotokopi olarak gönderilebilir. 
Kazanılması durumunda aslı veya noter onaylı örneği istenecektir. (Tecrübe belgelerinde göreve 
başlama ve görevden ayrılma tarihleri, hangi unvanda görev yapıldığı, halen göreve devam 
ediliyorsa bu durumun belirtilmesi gerekmektedir. 

 Ayrıca tüm tecrübe belgeleri kamu kurumlarından alınıyorsa mühürlü, özel sektörden 
alınıyorsa kaşeli, e-devletten alınıyorsa barkodlu olmalıdır. SGK'dan alınan Hizmet Dökümü 
belgeleri mutlaka barkodlu olmalı ve belgede meslek kodu yer almalıdır, aksi takdirde geçerli 
değildir.) 

8- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların YÖK’ten alınan denklik belgesi ile birlikte 
gönderilmesi gerekmektedir. (Denklik belgesi ya e-Devlet üzerinden alınmış olmalı ya da noter 
onaylı olmalıdır.) Transkript belgelerinin noter onaylı çevirisi gönderilmeli ve belgelerde mutlaka 
genel not ortalamasının 100 lük sistem karşılığı yer almalıdır. Genel not ortalaması 
hesaplamalarda kullanılacağı için 100 lük sistem karşılığı olmayan transkript belgeleri dikkate 
alınmayacaktır. Ayrıca beyan edilen öğrenci belgelerinin de noter onaylı çevirisi sunulmalı ve 
yüksek lisans öğrenci belgelerinde tezli ifadesi yer almalıdır. 

ÖNEMLİ  NOTLAR: 
1- İlan özel şartında belirtilen mezuniyet veya öğrencilik alanı e-devlet belgenizde açıkça 

belirtilmemişse (örneğin Tasavvuf anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyorsunuz/yaptınız ama 
e-devlet belgenizde Temel İslam Bilimleri olarak belirtiliyorsa veya Halı Kilim anasanat dalında 
lisans eğitimini bitirdiniz ama belgenizde Geleneksel El Sanatları yazıyorsa vb.) bu durumları 
enstitüden veya fakülteden alacağınız bir yazı ile belgelendirmeniz gerekmektedir. Bu belge E-
devlet belgesi ile birlikte sunulduğunda fotokopisi yeterlidir. Aksi durumda belgenin aslını ibraz 
etmeniz gerekmektedir. (Bu bilgiler diplomanızda yer alıyorsa diploma fotokopisini e-devlet 
çıktısı ile birlikte gönderebilirsiniz.) 

2- COVID-19 pandemisi nedeniyle veya Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 
35. maddesinin ek 8. fıkrası “Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez 
aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının 
aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem 
ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.” hükmünden faydalandıysanız, 
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bu hakkı kullandığınızı belgeleyen enstitü yönetim kurulu kararı ile yazılarını başvuru 
evraklarınız ile göndermeniz gerekmektedir. 

3- Lisansüstü eğitimde azami eğitim süresini aşmış olan veya süre sıfırlamasına tabi olan 
(lisansüstü eğitimini azami sürede tamamlayamaması nedeniyle) öğrenciler ile lisansüstü 
eğitimini azami sürede tamamlayamaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrosundan ilişiği 
kesilen öğrenciler araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar. 

4- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının 
birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. (Araştırma görevlisi 
kadrolarına 1 Ocak 1988 tarih ve sonraki doğumlular başvuru yapabilirler.) 

3. BAŞVURU DETAYLARI VE SINAV TAKVİMİ 
Başvuru  Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Evrak Kayıt Birimi A.N.S. 

Kampusu Erenler, Merkez / AFYONKARAHİSAR 
Başvuru  Tipi: Şahsen veya Posta 
Sonuçların Açıklanacağı  İnternet Adresi: www.aku.edu.tr 
Evrak  Kayıt Birimi Tel: 0272 218 11 30   
Personel Daire Başkanlığı Tel: 0272 218 12 30 
SINAV TAKVİMİ:  İlan Resmî Gazete’de yayınlandığında Üniversitemiz web sayfasında 

( www.aku.edu.tr ) açıklanacaktır. 
4. GENEL AÇIKLAMALAR 
1. Bu ilana başvuran adaylar; “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 

Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik” hükümlerini ve bu ilanda belirtilen hususları kabul etmiş sayılır. 

2. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. 
3. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. Birden fazla 

kadroya yapılan başvuruların hiçbirisi dikkate alınmaz. 
4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığı çeviri tablosu kullanılarak hesaplanır. Genel not ortalamasının hem 4 lük hem 
de 100 lük sistemde verildiği transkript belgelerinde alınan derslerin geçme notunun nasıl 
hesaplandığına bakılarak, herhangi bir ders için geçme notu HARF NOTU (BB gibi) şeklindeyse, 
transkriptteki 4 lük sisteme göre belirlenen genel not ortalaması geçerli olur ve bu 4’ lük 
sistemdeki not YÖK çeviri tablosuna göre 100 lük sisteme çevrilir. Eğer herhangi bir ders için 
geçme notu 100 lük sistemde ise, transkriptteki 100 lük sisteme göre belirlenen genel not 
ortalaması geçerli olur. 

5- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 
da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

6- İstenilen evrakların eksiksiz teslim edilmesi adayın sorumluluğundadır. 
7- Posta veya kargo gecikmelerinden ve eksik evrak gönderiminden üniversitemiz 

sorumlu değildir. 
 15204/2/1-1 
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden: 
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI 

(DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ) 
Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 
Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili 
maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları 
sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular 
geçersiz sayılacak olup, postadaki  gecikmeler ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate 
alınmayacaktır. Başvuru süresi ilanın Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren başlamaktadır. 
Başvuru Tarihi: 09.12.2022, Son başvuru tarihi: 23.12.2022 Cuma günü mesai bitimi. 

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 
Adayların https://www.agri.edu.tr/detail.aspx?id=1001&bid=265&tid=7 adresinde 

bulunan öğretim üyesi başvuru formunu doldurarak ekinde; Özgeçmiş, Onaylı veya e-Devletten 
alınmış karekodlu Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Uzmanlık Belgesi), 
İki (2) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdan Fotokopisi,  Askerlik Belgesi, Adli Sicil Kaydı Belgesi, 
Hizmet Cetveli (Herhangi Bir Kurumda Çalışıyor veya Daha Önce Çalışmış İse), Yayın Listesi, 
Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Puanlama 
Tablosu (Aday tarafından  imzalanacaktır.),  Doçentlik Belgesi (Profesör  ve  Doçent kadroları  
için),  Yabancı  Dil  Belgesi (Üniversitemiz Öğretim  Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli 
Koşullar ve Uygulama Esasları gereğince Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî 
bir Yabancı Dil Sınavından en az elli beş (55) puan veya uluslararası geçerliliği kabul edilen bir 
yabancı dil sınavından buna denk bir puan; bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması 
halinde ise seksen (80) veya buna denk bir puan almış olmak gerekmektedir. (Doktor Öğretim 
Üyesi kadrosu için)), “Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme” dersinden başarılı 
olduğuna dair belge *(1) (Kurum dışından başvuracak adaylar arasından   bu   belgeye   sahip   
olmayanların   1   (bir)   yıl   içinde   başarılı   olmayı   taahhüt   ettiklerine   dair   taahhütname   
senedini https://.agri.edu.tr/detail.aspx?id=5125&bid=265&tid=7 adresinden indirip imzalamaları 
ve başvuru dosyasına eklemeleri gerekmektedir.) 

Yukarıda istenen belgeler ile birlikte 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz 

Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları 
gereğince hazırlanan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet fiziki dosya ve 
beraberinde; 

1-Profesör kadrosu için 6 (altı) adet, Doçent kadrosu için 4 (dört) adet dijital dosya 
(Flashdisk/DVD/CD) ile birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile müracaat 
etmeleri gerekmektedir. 
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2-Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için  4 (dört) adet dijital dosya (Flashdisk/DVD/CD) ile 
birlikte Tıp Fakültesindeki kadrolara başvuran adayların Eczacılık Fakültesine,  diğer kadrolara 
başvuran adayların ise ilgili Fakülteye/Yüksekokula şahsen veya posta ile müracaat etmeleri 
gerekmektedir. 

Ayrıca Üniversitemizce oluşturulacak olan ön değerlendirme komisyonunun olumlu 
raporu ve Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarında 
belirlenen puanı almış olmak. 

*(1)Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve 
Uygulama Esaslarının 3. maddesinin 3. fıkrası gereği “Doktor öğretim üyesi, doçentlik ve 
profesörlük kadrolarına atanmalarda “Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme” 
dersinden başarılı olma şartı aranır. Öğretim üyeliği için kurum dışı başvurular bağlamında 
yapılacak atamalarda, adaylardan bu dersten bir yıl içerisinde başarılı olmayı taahhüt etme şartı 
aranacaktır. Bu koşulu yerine getirmeyen öğretim üyeleri, atanmalarına ilişkin her türlü 
haklarından gayri kabil rücu olarak feragat ettiklerini beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır.” 

NOT: 
- Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurulca 

eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER 

BİRİMİ 
BÖLÜM / 

ANABİLİM DALI 
UNVANI 

KADRO 

ADT 

KADRO 

DRC 
BAŞVURU KOŞULU 

Eğitim Fakültesi 

Matematik ve Fen Bilimleri 

Eğitimi /  

Matematik Eğitimi A.D. 

Doçent 1 1 

Doktorasını ve Doçentliğini Matematik Eğitimi 

alanında almış olmak, Geometrik dönüşümler ile 

ilgili çalışmaları olmak. 

Eğitim Fakültesi 

Türkçe ve Sosyal Bilimler 

Eğitimi /  

Türkçe Eğitimi A.D. 

Doçent 1 1 

Doktorasını ve Doçentliğini Türkçe Eğitimi alanında 

almış olmak, İşlevsel Dilbilim ve Dilbilgisi öğretimi 

konularında çalışmaları olmak. 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Antrenörlük Eğitimi / 

Antrenörlük Eğitimi A.D. 
Doçent 1 2 

Spor Yöneticiliği lisans mezunu olmak, Spor 

Bilimleri alanında Doçentliğini almış olmak. Engelli 

yüzücüler ile ilgili çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp Bilimleri / 

Genel Cerrahi A.D. 
Doçent 1 1 İlgili alanda Doçentliğini almış olmak. 

Eczacılık Fakültesi 
Eczacılık Meslek Bilimleri / 

Klinik Eczacılık A.D. 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 3 

Eczacılık Fakültesi Lisans mezunu olmak. Klinik 

Eczacılık alanında doktora yapmış olmak. 

Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar Eğitimi / 

Müzik Eğitimi A.D. 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 3 

Müzik Bilimleri ve Teknolojisi alanında Doktorasını 

yapmış olmak. Klarnet alanında sanatsal ve 

bilimsel çalışmaları olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Coğrafya /  

Fiziki Coğrafya A.D 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 3 İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak. 
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Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Tarih /  

Yeniçağ Tarihi A.D. 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 1 İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Rus Dili ve Edebiyatı/ 

Rus Kültürü ve Edebiyatı 

A.D. 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 3 

İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak. Rus 

göçmen edebiyatı üzerine çalışmaları olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Hemşirelik /  

Hemşirelik A.D. 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 1 

Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında Doktora 

yapmış olmak veya Hemşirelik Anabilim Dalı 

altında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 

ağırlıklı doktora programından mezun olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp Bilimleri/  

Üroloji A.D. 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 2 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak. 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri/  

Beyin ve Sinir Cerrahisi 

A.D. 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp Bilimleri/ 

Tıbbi Patoloji A.D. 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 3 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri / 

Kardiyoloji A.D. 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 4 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri / 

Radyoloji A.D. 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 5 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak. 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri / 

Kulak Burun ve Boğaz 

Hastalıkları A.D. 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 5 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri /  

Acil Tıp A.D. 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 3 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak. 

Yabancı Diller 

Yüksekokulu 

Mütercim Tercümanlık / 

İngilizce Mütercim 

Tercümanlık A.D. 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 3 

İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngilizce 

Öğretmenliği, İngiliz Dili Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, 

İngiliz Kültürü ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü 

ve Edebiyatı alanlarından birinden Doktorasını 

yapmış olmak. 

Doğubayazıt Ahmed-i 

Hani MYO 

İnşaat / 

Yapı Denetimi Pr. 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 5 

İnşaat Mühendisliği Mekanik Bilim Dalında Doktora 

yapmış olmak. Depolama raf sistemleri hakkında 

çalışma yapmış olmak. 

Meslek Yüksekokulu 

Makine ve Metal 

Teknolojileri /  

Makine Pr. 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 1 

Enerji Sistemleri Mühendisliği alanında Doktorasını 

yapmış olmak. 

Meslek Yüksekokulu 

Mülkiyet Koruma Ve 

Güvenlik /  

İş Sağlığı ve Güvenliği Pr. 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 1 

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Doktora yapmış 

olmak. A Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasına 

sahip olmak. 

Patnos Meslek 

Yüksekokulu 

Mülkiyet Koruma Ve 

Güvenlik /  

Sivil Savunma ve 

İtfaiyecilik Pr. 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 1 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi veya Biyokimya 

alanlarının birinden Doktorasını yapmış olmak. 

 15244/1-1 
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI: 

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına 

göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 

7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre, 

aşağıda belirtilen unvanda Lisans ve Önlisans için 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas 

alınmak suretiyle toplam 1 adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

İlana Başvuru Tarihi :09.12.2022 

Son Başvuru Tarihi :23.12.2022 

I. GENEL ŞARTLAR: 

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak. 

3- 657 sayılı Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı 

yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. 

4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler 

başvuruda bulunamaz. 

5- Erkek adaylar için Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, 

askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa 

geçirilmiş olmak./Askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak. 

6- 2022 yılı KPSS (B) grubu KPSS(P3), KPSS(P93) sınav sonuç belgesine sahip olmak. 

7- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş ve 35 (otuzbeş) yaşını 

bitirmemiş olmak, 

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 

9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak 

istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 

sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile 

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

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

10- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe 

alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, 

işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde 

hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir. 

11- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik 

Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar 
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hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme 

imzalanacaktır. 
II- ÖZEL ŞARTLAR: 
Programcı İçin; 
a-En az ön lisans düzeyinde yükseköğrenimli olmak. (İlk defa işe alınacaklarda fakülte, 

yüksekokul veya bilgisayar programcılığı alanında, meslek yüksekokulu mezunu olmak, Fakülte 
veya Yüksekokulların Bilgisayar Programcılığı Bölümünden mezun olmak. 

b-İlk defa işe alınacaklarda Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) 
düzeyinde İngilizce bilgisi aranılır. Ancak, yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim 
yapan fakülte, yüksekokul ve bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu 
olanlar, yurt içinde lisans dizeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı 
ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test Of English as a 
Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik suresi do1mamiş eski dengi ) 
veya “International English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların 
İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir. 

c-Yabancı Dil Sınav Sonuçlari (5) yı1 süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden 
sınava girmeyenlerin yabancı di1 bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir. 

d-Programcı kadrosunun 10 (on) katı kadar aday yazılı sınava çağrılacaktır. 
e- Başvuru tarihi son günü itibariyle on (10) gün içerisinde yazılı sınav yapılacaktır. 

(Yazılı sınavda en az 70 puan alma şartı aranacaktır). 
Yazılı Sınav Yeri/Tarihi ve Saati: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ 

03.01.2023/ 10:00 
III-  BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER: 
1- Başvuru Formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulacaktır. 

(https://www.agri.edu.tr/detail.aspx?id=5422&bid=265&tid=7&dil=tr-TR) 
2- Diploma veya Mezuniyet Belgesin aslı veya onaylı örneği (e-Devletten alınması 

halinde barkodlu olması gerekmektedir). 
3- KPSS sınav sonuç belgesi.(Barkod sorgulaması yapılacaktır.) 
4- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf. 
5- Nüfus Cüzdanının fotokopisi. 
6- Sabıka Kaydı/Adli Sicil Belgesi (e-Devletten alınması halinde barkodlu olması 

gerekmektedir.) 
7- Askerlik Durum Belgesi(e-Devletten alınması halinde barkodlu olması gerekmektedir). 
8- Onaylı Hizmet Belgesi (e-Devletten alınması halinde barkodlu olması gerekmektedir). 
IV- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 
1- Adaylar başvuru evraklarını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 

gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına  şahsen veya 
posta ile başvuru yapılabilecektir. 
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Adaylar; 

a- Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin ve gerçeğe 

aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin 

müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

b- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma 

hakkına sahiptir. 

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI: 

1- Adaylar tarafından başvuru sırasında teslim edilen belgeler Sözleşmeli Personel Sınav 

veya Yerleştirme Başvuruları Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir. 

2- Tüm başvurular ilgili alanın KPSS puanları baz alınarak değerlendirilecektir. 

3- Kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir. 

4- Atanmaya hak kazanan asil aday ile yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 

itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde Üniversitemiz http://www.agri.edu.tr internet adresinden 

ilan edilecek olup bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere 

ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

5- Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün 

içinde (son gün mesai saati) bitimine kadar Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü Personel 

Daire Başkanlığına şahsen, elden veya posta yoluyla başvuru yapılması gerekmektedir. Postadaki 

gecikmelerden şahsın kendisi sorumludur. Bu süre içerisinde başvuru yapmayan adaylar atama 

hakkından feragat etmiş sayılacaktır. 

6- Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit 

edilenlerin yerine yedeklerden sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

7- Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin 

sözleşmeleri feshedilecek olup idaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel 

yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 

9-Adayların puan eşitliği olması halinde mezuniyet tarihi önce olan bununda eşit olması 

halinde doğum tarihi büyük olan (yaşça büyük olan) adaya öncelik tanınır. 

10- Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. 

NOT: Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylardan atamaya esas olmak üzere sağlık 

durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır. 

Adres : Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire 

Başkanlığı Rektörlük Binası Erzurum Yolu 4 Km 04100 Merkez, 

Ağrı– Türkiye 

Detaylı Bilgi İçin : 0472 215 98 63/0472 216 20 08 

Dahili : 1304-1301-1273-128 
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POZİSYON 
UNVANI 

İLAN 
NO 

KADRO 
SAYISI 

ÖĞRENİM 
DURUMU 

KPSS PUAN 
TÜRÜ 

CİNSİYET 
ARANAN 

NİTELİKLER  
(Nitelik Kodları) 

BRÜT AYLIK ÜCRET 

Ücreti 
İngilizce 
Düzeyi 

Hizmet 
Yılı 

Programcı P1 1 
Ön Lisans/ 

Lisans 

KPSSP93/ 
KPSSP3 (En 

Az 60 
Puan) 

Ekek/ 
Kadın 

Bilgisayar 
Programcılığı, 

Bilgisayar 
Programcılığı 

(İnternet), Bilgisayar 
Programlama, 

Bilgisayar 
Teknolojisi ve 

Programlama, Web 
Teknolojileri ve 
Programlama 

önlisans 
programlarının 
birinden mezun 

olmak./ 
 

Bilgisayar Bilimleri 
Mühendisliği, 

Bilgisayar 
Mühendisliği, 
Bilgisayar ve 
Enformatik 

Mühendisliği, Bilişim 
Sistemleri 

Mühendisliği, 
Bilgisayar Bilimi ve 

Mühendisliği, 
Kontrol ve Bilgisayar 

Mühendisliği, 
Yazılım 

Mühendisliği, 
Bilgisayar Donanımı 
ve Teknolojisi lisans 

programlarının 
birinden mezun 

olmak./ 
 

Yabancı Dil Seviye 
Tespit Sınavından 
(YDS) en az (D) 
düzeyinde belge 

sahibi olmak. 

11.983,03 A-B 
5 Yıldan 

Fazla 
11.576,34 C 
11.513,94 D 
11.513,94 A-B 

3-5 Yıl 11.005,62 C 
10.836,23 D 
10.496,70 A-B 

1-3 Yıl 10.089,14 C 
9.861,77 D 
9.194,60 A-B 

0-1 Yıl 

8.736,10 C 

8.506,88 D 

Toplam 1  

NOT: Kurum belirlenen sözleşme ücretleri altında ödeme yapmaya yetkilidir. Temmuz 
ayında verilen zam oranı ücretlere dahildir. 

Yıl içerisinde tecrübe süresi ve di1 seviye düzeyi ile ilgili niteliği değişenlerin ücretleri 
sözleşme hükümleri veya genel hükümler çerçevesinde söz1eşmeleri fesh edilmek ve yeni 
sözleşme yapılmak suretiyle, saptanmasındaki usule göre yeni niteliği dikkate alınarak 
belirlenebilir. 

 15238/1-1 
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Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 
Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına 2547 sayılı Kanunun ve 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih 
ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 
elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi 
alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması 
gerekmektedir. 

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen/posta ile müracaat etmeleri 
gerekmektedir, internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmeler 
ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate 
alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Meslek Yüksekokul 
Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Meslek Yüksekokulumuz 
sorumlu değildir.). Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" 
yapılarak onaylanması gerekmektedir. 

Öğretim  Görevlisi İçin Gerekli Belgeler: 
1. Başvurdukları Programı belirten ıslak imzalı dilekçe (www.adiguzel.edu.tr adresinde 

mevcut). 
2. Özgeçmiş (YÖK formatında). 
3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi. 
4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş). 
5. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı 

mühürlü sureti yâda e- Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi). 
6. Lisans ve Yüksek lisans transkriptlerinin aslı yâda ıslak imzalı mühürlü sureti. 
7. Geçerli ALES-SAY Puanına sahip Sınav Sonuç Belgesi. 
8. ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumundan alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı. 
9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf). 
10. Adli Sicil Belgesi. 
11. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti. 
Resmi Gazetede Yayım Tarihi : 09.12.2022 
Son Başvuru Tarihi : 23.12.2022 
Ön Değerlendirme Tarihi : 26.12.2022 
Giriş Sınavı Tarihi : 28.12.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi : 02.01.2023 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi :  www.adiguzel.edu.tr 
Başvuru Adresi: (Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu) Yenişehir Mahallesi Barajyolu 

Caddesi Çağlayan Sokak No:18 Ataşehir/İstanbul 
Açıklama: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde 

(www.adiguzel.edu.tr) yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır, ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. 

BÖLÜM PROGRAM YDS/ 
DENGİ 

UNVAN KADRO 
SAYISI 

ÖZEL ŞARTLAR 

Bilgisayar 
Teknolojileri 

Bilgisayar 
Programcılığı 

Yabancı Dil 
Şartı 

Aranmaz 
Öğretim 
Görevlisi 1 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve 
Yazılım Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik 
Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve 
Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Yazılım 
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Bölümlerinden 
herhangi birinden mezun olmak, alanı ile ilgili tezli yüksek lisans yapmış 
olmak. 

 15177/1-1 
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi 

kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve 

Yükseltilme Esasları” uyarınca profesör, doçent (devamlı statüde) ve doktor öğretim üyeleri 

alınacaktır. 

* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel 

yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde 

devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin 

listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, 

araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari 

görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden 

itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığına, 

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, Üniversitelerarası Kurul 

Başkanlığından alınmış doçentlik belgesini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve 

konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve 

tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, 

yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, 

araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari 

görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden 

itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığına, 

* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, lisansüstü 

tezlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan 

atıfların listesini, verdiği derslerin listesini, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez 

çalışmalarının listesini kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 

l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığına başvurmaları duyurulur. 

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna 

ilişkin olarak, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen 

şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir. 

 



9 Aralık 2022 – Sayı : 32038 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

Birimi Bölümü Ana Bilim Dalı Prof. Doç. 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
Aranan Nitelikler 

Yönetim 

Bilimleri 

Fakültesi 

Yönetim Bilişim 

Sistemleri 

Yönetim Bilişim 

Sistemleri 

1 - - (a) , (b) 

- - 1 (a) , (c) 

Turizm 

İşletmeciliği 

Turizm 

İşletmeciliği 

1 - - (a) , (d) 

- 1 - (a) , (e) 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik – 

Elektronik 

Mühendisliği 

Telekomünikasyon - 1 - (a) , (f) 

a) Bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olmak ve çok iyi derecede İngilizce 

bilmek. 

b) Sosyal Ağ Analizi, Ajan Tabanlı Modelleme ve Benzetim alanlarının tamamında 

yayınları ve uzmanlığı olmak. Doçentlik unvanını Yönetim Bilişim Sistemleri alanında almış 

olmak. Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az ikisi SCI/SCIE/SSCI/AHCI tarafından taranan 

dergilerde olmak üzere, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliğinin başlıca eser tanımına uyan en az dört yayın yapmış olmak. 

c) Öneri Sistemleri, Duygu Analizi, Sosyal Medya Veri Analizi, Pekiştirmeli Öğrenme 

alanlarının tamamında yayınları ve uzmanlığı olmak. Doktora derecesini Yönetim Bilişim 

Sistemleri alanında almış olmak. SCI/SCIE/SSCI/AHCI tarafından taranan dergilerde en az üç 

makale yayımlamış olmak. 

d) Doçentliğini finans alanında almış olmak. Ağırlama sektöründe birleşme ve satın 

almalar ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmanı konularında uzmanlığı olmak. Doçent 

unvanını aldıktan sonra en az ikisi SCI/SCIE/SSCI/AHCI tarafından taranan dergilerde olmak 

üzere, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin başlıca 

eser tanımına uyan en az dört yayın yapmış olmak.  

e) Doktora derecesini ve doçentliğini Turizm alanında almış olmak. Turizm işletmelerinde 

pazarlama ve finans konularında uzmanlığı olmak. Doktora sonrasında en az ikisi 

SCI/SCIE/SSCI/AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin başlıca eser tanımına uyan en az dört yayın 

yapmış olmak. 

f) Optoelektronik ve fotonik alanlarında uzmanlaşmış olmak ve bu konularda SCIE 

tarafından taranan dergilerde yayınları olmak. 

 15262/1-1 
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Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığından: 
YARIŞMA SINAVI İLE AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI  

ALIM İLANI 
1. GENEL BİLGİLER 
Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği kapsamında merkez teşkilatında Genel İdare 

Hizmetleri Sınıfı 8. dereceli kadroda görev yapmak üzere öğrenim dalları itibariyle kadro dağılımı 
TABLO-I’de gösterilen toplam 10 Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

2. SINAVA KATILMA KOŞULLARI 
1.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 
2.En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve 

idarî bilimler, mühendislik, veteriner, ziraat, su ürünleri ve iletişim fakülteleri ile fakültelerin 
Avrupa Birliği, matematik, istatistik, sosyoloji, tarih, şehir ve bölge planlama bölümleri ya da 
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun 
olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları 
halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet (Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım) 
ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.) 

3.Sınavın yapılacağı yılın ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2023) itibariyle otuz beş (35) 
yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1988 ve sonrası doğanlar), 

4.ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından 
(KPSS) Tablo-I’de belirtilen KPSS puan türlerinin herhangi birinden asgari 80 puanı almış olmak 
ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi içerisinde yer almak, (Son sıradaki 
adaylarla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir),  

5.Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca 
dillerinden birinde en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen 
uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak (Yabancı dil puan veya seviye 
değerlendirmeleri ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna göre yapılacaktır. 
Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi sınav başvurusunun son günü dikkate 
alınarak hesaplanır. Yabancı dil yeterliliğine ilişkin belgelerden, YDS belgesinin geçerlik süresi 
beş yıl, diğer belgelerin geçerlik süresi ise iki yıldır). 

Tablo I 

Mezun Olunan Alan/Bölüm 
Boş 

Pozisyon 
Sayısı 

Yazılı Sınava 
Çağrılacak Aday 

Sayısı 

KPSS Puan 
Türü 

KPSS 
Taban Puan 

En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, 
iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, mühendislik, 
veteriner, ziraat, su ürünleri ve iletişim fakülteleri ile 
fakültelerin Avrupa Birliği, matematik, istatistik, sosyoloji, 
tarih, şehir ve bölge planlama bölümleri ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış 
yabancı fakültelerden mezun olmak, 

10 100 

P-3 
P-4 
P-12 
P-14 
P-19  
P-24 
P-29  
P-34 
P-39 
P-44 

80 
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3.BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ 
26/12/2022-13/01/2023 tarihleri arasında “e-Devlet üzerinden “Avrupa Birliği Başkanlığı 

–Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) 
adresinden, elektronik ortamda alınacaktır.” 

Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

4.GEREKLİ BELGELER 
1. Yabancı ülkelerdeki fakültelerden veya yüksekokullardan mezun olan adaylar için 

varsa denklik belgesi 
2. YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sonuç belgesi, 
3.Kendi el yazılarıyla yazdıkları kısa özgeçmişleri (Kompozisyon biçiminde ve bir 

sayfayı geçmeyecek şekilde). 
5.GİRİŞ SINAVI  
Giriş Sınavı yazılı olarak 12/02/2023 Saat 10:00 da Ankara’da yapılacaktır. Yazılı sınava 

girmeye hak kazanan adaylar listesi, sınavın yeri ilişkin ayrıntılı bilgiler e-Devlet üzerinden 
“Avrupa Birliği Başkanlığı –Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” Kariyer Kapısı 
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve Başkanlığın resmi internet adresinden 
(www.ab.gov.tr) yayımlanacak olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.  

Adaylar yazılı ve sözlü sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi 
(nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında 
bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 

6.YAZILI GİRİŞ SINAVI VE SINAV KONULARI 
Yazılı sınav, klasik usulde tek oturumlu yapılacak olup 100 puan üzerinden 

değerlendirilecektir. 
Avrupa Birliği (35 puan) 
Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri (35 puan) 
Yabancı Dil Bilgisi (30 puan) - (Yabancı dilde kompozisyon ve tercüme) üzerinden 

değerlendirilecektir. 
Yazılı sınavda 70 ve üzerinde puan almak şartıyla, en yüksek puana sahip olan adaydan 

başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının dört katı aday Sözlü Giriş Sınavına çağrılır. Son 
sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da Sözlü Giriş Sınavına çağrılır. 

7.SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI 
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar; sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgilere 

e-Devlet üzerinden “Avrupa Birliği Başkanlığı –Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” Kariyer Kapısı 
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve Başkanlığın resmi internet adresinden 
(www.ab.gov.tr) ulaşılabilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Sözlü sınavda adaylar; 
a) Avrupa Birliği, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri (30) ile Yabancı dil bilgisi, (20) 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10) 
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c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10) 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10) 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10) 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10) 

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı 

sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik 

ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. 

8.DEĞERLENDİRME  

Giriş Sınavı nihai başarı listesi, Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği çerçevesinde 

adayların yazılı ve sözlü sınavda aldıkları notların aritmetik ortalamasının alınması suretiyle 

belirlenir ve adaylar başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulurlar. Sınav sonuçları 

açıklanırken; adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, 

yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması durumunda ise KPSS puanı 

yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. 

Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek 

kaydıyla yedek liste de belirlenir. 

9.NİHAİ SONUÇ VE ATAMA 

Nihai sınav sonucuna e-Devlet üzerinden “Avrupa Birliği Başkanlığı –Kariyer Kapısı 

Kamu İşe Alım” Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve Başkanlığın resmi 

internet adresinden (www.ab.gov.tr) ulaşılabilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde Giriş Sınavı Kuruluna 

yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, Giriş Sınavı Kurulunca en fazla 7 gün içerisinde 

incelenerek karara bağlanır ve itiraz sonucu adaya bildirilir.  

Sınavı kazanan adayların atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin tebligatta belirtilen süre 

içinde, istenilen belgelerle birlikte Başkanlığa müracaat etmeleri gereklidir. Bildirilen süre içinde 

geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz. 

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin 

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. 

Kariyer Kapısı üzerinden Başvurusunu tamamlayan adayların, başvuru sonunda alacağı 

Aday Başvuru Formunun çıktısını  sınav günü yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıca 

sınav giriş belgesi verilmeyecektir.  

Ayrıntılı bilgi ve irtibat için:  

0312 2181300     yhdb@ab.gov.tr 

Avrupa Birliği Başkanlığı / Mustafa Kemal Mah.  2082. Cadde No: 5   06530 Çankaya / 

ANKARA 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 15207/1-1 
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 23. ve 24. maddesi ile 
28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır. 

Adayların 09.12.2022 – 23.12.2022 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire 
Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

SIRA FAKÜLTE 
BÖLÜM 

ANABİLİM DALI 
UNVAN 

KADRO 
SAYISI 

ÖZEL ŞARTLAR 

 1 
 MİMARLIK VE 

TASARIM 
FAKÜLTESİ 

 MİMARLIK 
BÖLÜMÜ 

 DOÇ. DR. 1 

- Mimarlık alanında doktora yapmış olmak. 
- Mimari Tasarım, Koruma ve Restorasyon 
alanında lisans ve lisansüstü dersler vermiş olmak. 
- Kültürel Mirasın Korunması ve Restorasyonu ile 
Tarihi Çevrelerde Kentsel Korunma alanında 
yayımlanmış akademik çalışmalara sahip olmak 
- SSCI, SCI. SCIE veya AHCI kapsamındaki 
dergilerde alanında yayınları olmak. 
- İngilizce YDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili 
sınavlardan 85 ve üzeri puan almış olmak 

 2 
 MİMARLIK VE 

TASARIM 
FAKÜLTESİ 

 MİMARLIK 
BÖLÜMÜ 

 DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

- Mimarlık alanında, tasarım metodolojisi ve 
epistemoloji konuları odağında yüksek lisans ve 
doktora yapmış olmak, 
- İslam hukuku ve şehirleşmeye yansımaları 
alanında uzmanlaşmış olmak ve bu alanda 
uluslararası hakemli dergi ve kitaplarda yayımlanmış 
çalışmalara sahip olmak. 
- Mimari tasarım alanında ve karar verme 
süreçleri üzerine lisans ve lisansüstü dersler vermiş 
olmak, 
- İleri düzeyde İngilizce biliyor olmak, 

 3 
 MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

 BİLGİSAYAR 
MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

 DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

- Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri 
alanında doktorasını yapmış olmak. 
- SCI veya SCI Exp. Kapsamındaki dergilerde 
alanında yayınları olmak. 

 4 
 MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

 YAZILIM 
MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

 DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

- Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri 
alanında doktorasını yapmış olmak. 
- Yapay zeka ve veri bilimi alanında çalışmaları 
olmak. 
- SCI veya SCI Exp. Kapsamındaki dergilerde 
alanında yayınları olmak. 

 5 
 MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

 BİYOMEDİKAL 
MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

 DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

- Biyomedikal, Elektronik, Elektrik-Elektronik, 
Elektronik Haberleşme, Mekatronik veya Bilgisayar 
Mühendisliği alanlarından birinde doktorasını 
yapmış olmak. 
- SCI veya SCI Exp. Kapsamındaki dergilerde 
alanında yayınları olmak. 
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GENEL ŞARTLAR 
1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır. 
2. Adaylardan, 2547 sayılı Kanun’un 23. ve 24. maddesinde belirtilen şartlara uymaları 

istenir. 
3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları 

dikkate alınmayacaktır. 
4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. 
5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire 

Başkanlığı’na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir. 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için; 
1. Dilekçe(internet sayfamızdan temin edilecektir) 
2. Başvuru Formu(internet sayfamızdan temin edilecektir) 
3. Özgeçmiş(YÖK Formatında - internet sayfamızdan temin edilecektir) 
4. Özgeçmiş(Klasik Formatta) 
5. Yayın listesi 
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
7. Lisans, Yüksek Lisans Diplomaları 
(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini 

gösteren onaylı belge) 
(Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir 

yapılabilir veya Diplomaların fotokopileri ile birlikte e-Devlet sistemi üzerinden alınan çıktıları 
kabul edilecektir.) 

8. Doçentlik Belgesi (Doçentler için). 
9. Yabancı Dil Belgesi (YDS/KPDS/ÜDS /YÖKDİL veya muadili) 
10. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf 
11. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı) 
12. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 
13. İkametgâh 
14. Erkek adaylar için Askerlik Durumu gösterir belge 
15. Adayın özgeçmiş, diploma, yayın listesi ve bilimsel çalışmalarının yer aldığı 5 takım 

cd veya flash disk. 
BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM: 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı 
Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No:53 Fatih / İSTANBUL –  
Telefon: 0212 521 81 00 / 1016-1021-1028-1041 
Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.  
İlan olunur. 15277/1/1-1 

—— • —— 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 31. ve 33. maddeleri ile 

09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı 
alacaktır. 

 



9 Aralık 2022 – Sayı : 32038 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

Adayların 09.12.2022 -23.12.2022 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire 
Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

İlk Başvuru Tarihi  : 09.12.2022 
Son Başvuru Tarihi  : 23.12.2022 
Ön Değerlendirme Tarihi  : 29.12.2022 
Giriş Sınav Tarihi  : 04.01.2023 
Sonuç Açıklama Tarihi  : 10.01.2023 

SIRA FAKÜLTE/BİRİM BÖLÜM UNVAN 
KADRO 
SAYISI 

ÖZEL ŞARTLAR 

1 
GÜZEL 

SANATLAR 
FAKÜLTESİ 

GELENEKSEL 
TÜRK SANATLARI 

BÖLÜMÜ 

ÖĞR. 
GÖR. 

1 

- Eski Çini Onarımları Bölümü lisans mezunu 
olmak. 
- Geleneksel Türk Sanatları alanında tezli yüksek 
lisans mezunu olmak. 
- Yükseköğretim Kurumlarında belgelendirmek 
kaydıyla en az 2 yıl ders vermis olmak. 
- ALES'ten 70 ve üzeri puan almış olmak. 
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili 
sınavlardan 50 ve üzeri puan almış olmak. 

2 
MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

ENGELLİLER İÇİN 
GÖLGE 

ÖĞRETİCİLİK 
PROGRAMI 

ÖĞR. 
GÖR. 

1 

- Eğitim Fakültesi lisans mezunu olmak. 
- Özel eğitim alanında tezli yüksek lisans mezunu 
olmak. 
- ALES'ten 70 ve üzeri puan almış olmak. 

3 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

BİLGİSAYAR 
MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

ARŞ. 
GÖR. 

1 

- Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans mezunu 
olmak. 
- ALES’ ten 80 ve üzeri puan almış olmak. 
- ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL veya eşdeğer 
sınavlardan 55 veya üstü puan almış olmak. 
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 
giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci 
günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak 
gerekir. 

4 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

ELEKTRİK-
ELEKTRONİK 

MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜMÜ 

ARŞ. 
GÖR. 

1 

- Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik 
Mühendisliği veya Elektronik Haberleşme 
Mühendisliği alanlarının birisinden lisans mezunu 
olmak. 
- ALES'ten 70 ve üzeri puan almış olmak. 
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili 
sınavlardan 55 ve üzeri puan almış olmak. 
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 
giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci 
günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak 
gerekir. 

 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 9 Aralık 2022 – Sayı : 32038 

5 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

ELEKTRİK-
ELEKTRONİK 

MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜMÜ 

ARŞ. 
GÖR. 

1 

- Fizik Mühendisliği alanında lisans mezunu olmak. 
- ALES'ten 80 ve üzeri puan almış olmak, 
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili 
sınavlardan 85 ve üzeri puan almış olmak. 
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 
giriş sınavının yapıldığı yılın 
Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını 
doldurmamış olmak gerekir. 

6 
MİMARLIK VE 

TASARIM 
FAKÜLTESİ 

MİMARLIK 
BÖLÜMÜ 

ARŞ. 
GÖR. 

1 

- Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım alanında 
lisans mezunu olmak. 
- Restorasyon alanında Yüksek Lisans veya 
Doktora yapıyor olmak. 
- ALES'ten 70 ve üzeri puan almış olmak. 
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili 
sınavlardan 85 ve üzeri puan almış olmak. 
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek 
için giriş sınavının yapıldığı yılın 
Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını 
doldurmamış olmak gerekir. 

7 
EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

TÜRKÇE VE 
SOSYAL 

BİLİMLER EĞİTİMİ 
BÖLÜMÜ 

TÜRKÇE EĞİTİMİ 
ANABİLİM DALI 

ARŞ. 
GÖR. 

1 

- Türkçe Öğretmenliği alanında lisans mezunu 
olmak. 
- Türkçe Eğitimi ya da Yabancılara Türkçe 
Öğretimi alanında yüksek lisans yapıyor olmak. 
- ALES'ten 70 ve üzeri puan almış olmak. 
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili 
sınavlardan 50 ve üzeri puan almış olmak. 
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek 
için giriş sınavının yapıldığı yılın 
Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını 
doldurmamış olmak gerekir. 

8 
HUKUK 

FAKÜLTESİ 

KAMU HUKUKU 
BÖLÜMÜ 

VERGİ HUKUKU 
ANABİLİM DALI 

ARŞ. 
GÖR. 

1 

- Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. 
- ALES'ten 80 ve üzeri puan almış olmak, 
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili 
sınavlardan 85 ve üzeri puan almış olmak. 
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 
giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci 
günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak 
gerekir. 

9 
HUKUK 

FAKÜLTESİ 

ÖZEL HUKUK 
BÖLÜMÜ 

MEDENİ HUKUK 
ANABİLİM DALI 

ARŞ. 
GÖR. 

1 

- Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. 
- ALES'ten 85 ve üzeri puan almış olmak. 
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili 
sınavlardan 90 ve üzeri puan almış olmak. 
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek 
için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci 
günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak 
gerekir. 
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10 HUKUK 
FAKÜLTESİ 

ÖZEL HUKUK 
BÖLÜMÜ 
TİCARET 
HUKUKU 

ANABİLİM DALI 

ARŞ. 
GÖR. 1 

- Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. 
- ALES'ten 80 ve üzeri puan almış olmak. 
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili 
sınavlardan 90 ve üzeri puan almış olmak. 
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 
giriş sınavının yapıldığı yılın 
Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını 
doldurmamış olmak gerekir. 

11 
İKTİSADİ VE 

İDARİ BİLİMLER 
FAKÜLTESİ 

SİYASET BİLİMİ 
VE 

ULUSLARARASI 
İLİŞKİLER 
BÖLÜMÜ 

ARŞ. 
GÖR. 2 

- Siyaset Bilimi veya Uluslararası İlişkiler alanında 
Lisans mezunu olmak. 
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında 
Yüksek Lisans yapıyor olmak. 
- ALES EA alanında en az 75 ve üzeri puanı almış 
olmak. 
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDiL veya muadili 
sınavlardan en az 85 ve üzeri puan almış olmak. 
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 
giriş sınavının yapıldığı yılın 
Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını 
doldurmamış olmak gerekir. 

GENEL ŞARTLAR 
1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır. 
2. Adaylardan, 2547 sayılı Kanun’un 31. ve 33. maddelerinde belirtilen şartlara uymaları istenir. 
3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları 

dikkate alınmayacaktır. 
4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. 
5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire 

Başkanlığı’na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir. 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir) 
2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir) 
3. Özgeçmiş (YÖK Formatında ve Klasik Formatta) 
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi 
5. ALES Belgesi 
6. Yabancı Dil Belgesi (YDS/KPDS/ÜDS /YÖKDİL veya muadili) 
7. Lisans Transkripti 
8. Lisans ve Yüksek Lisans Diplomaları 
(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini 

gösteren onaylı belge) 
(Noter onaylı veya Aslı Gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler 

görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir) 
9. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf 
10. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı) 
11. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 
12. İkametgâh 
13. Deneyim Belgesi (Deneyim şartı olan ilanlar için) 
14. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi 
BAŞVURUYERİVE İLETİŞİM: 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı 
Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No:53 Fatih / İSTANBUL –  
Telefon: 0212 521 81 00 / 1016-1028-1041 
Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.  
İlan olunur. 15277/1-1 

 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 9 Aralık 2022 – Sayı : 32038 

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından: 
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN YARDIMCISI 

GİRİŞ SINAVI İLANI 
1- GENEL AÇIKLAMALAR 
Başkanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, 
Yerleştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 
giriş (sözlü) sınavı ile genel idare hizmetleri sınıfına dahil 43 (kırk üç) adet kadroya Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır. 

Sıra 
No 

Öğrenim Dalları 
Kadro 
Sayısı 

Puan 
Türü 

Yabancı Dil 
Sınav Puanı 

1 

İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, 
Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 

İlişkileri 

20 KPSSP32 
En az 70 

Puan 
(C Seviyesi) 

2 Maliye 10 KPSSP19 
En az 70 

Puan 
(C Seviyesi) 

3 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, 

Uluslararası İlişkiler 
4 KPSSP34 

En az 80 
Puan 

(B Seviyesi) 

4 İstatistik 4 KPSSP12 
En az 70 

Puan 
(C Seviyesi) 

5 Hukuk 3 KPSSP4 
En az 70 

Puan 
(C Seviyesi) 

6 
Basın ve Yayın, Gazetecilik, Yeni Medya ve 

İletişim, Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
2 KPSSP3 

En az 70 
Puan 

(C Seviyesi) 

2- SINAVA KATILMA ŞARTLARI 
2.1. Genel Şartlar 
2.1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel 

şartları taşımak. 
2.1.2. 2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış 

olmak. (01.01.1988 tarihinden sonra doğmuş olmak.) 
2.1.3. Erkek adaylar için giriş sınavı tarihinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik 

çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış 
yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

2.1.4. Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı Giriş Sınavına iki defadan fazla 
katılmamış olmak. 

2.1.5. Görevin devamlı olarak yapılmasına engel bir sağlık problemi bulunmamak. 
2.1.6. Süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş 

olmak. 
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2.1.7. Adaylar KPSS puan türlerine ve öğrenim bölümlerine göre bu ilanda belirtilen 
kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilirler. 

2.2. Özel Şartlar 
2.2.1. İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi 

ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
a. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, 
Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri öğrenim dallarından veya bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından mezun olmak. 

b. ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında 
KPSSP32 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. 

c. ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 
Sınavından (Almanca, Fransızca, İngilizce) asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından 
bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak. 

2.2.2. Maliye 
a. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Maliye öğrenim dalından veya 

buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 

b. ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında 
KPSSP19 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. 

c. ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 
Sınavından (Almanca, Fransızca, İngilizce) asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından 
bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak. 

2.2.3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler 
a. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler ile Uluslararası İlişkiler öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim 
Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak. 

b. ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında 
KPSSP34 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. 

c. ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 
Sınavından (Almanca, Fransızca, İngilizce) asgari (B) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından 
bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak. 

2.2.4. İstatistik 
a. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren İstatistik öğrenim dalından veya 

buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 

b. ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında 
KPSSP12 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. 

c. ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 
Sınavından (Almanca, Fransızca, İngilizce) asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından 
bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak. 

2.2.5. Hukuk 
a. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk öğrenim dalından veya buna 

denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 
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b. ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında 
KPSSP4 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. 

c. ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 
Sınavından (Almanca, Fransızca, İngilizce) asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından 
bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak. 

2.2.6. Basın ve Yayın, Gazetecilik, Yeni Medya ve İletişim, Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
a. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Basın ve Yayın, Gazetecilik, Yeni 

Medya ve İletişim ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım öğrenim dallarından veya bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından mezun olmak. 

b. ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında 
KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. 

c. ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 
Sınavından (Almanca, Fransızca, İngilizce) asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından 
bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak. 

3. GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 
3.1.  Adaylar başvurularını, 23 Ocak 2023 saat 10:00 - 30 Ocak 2023 saat 17:00 arasında 

e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya 
Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda 
yapacaklardır. 

3.2.  Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate 
alınmayacaktır. 

3.3.  Son başvuru tarihinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun 
kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. 

3.4.  Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak 
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. 

3.5.  Sınav modülünde adayların mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmektedir. 
Bilgilerinde hata/eksik olan veya mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların sınav modülünde ilgili 
kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, onaylı diploma örneği veya 
mezuniyet belgelerini de yüklemeleri gerekmektedir. 

3.6.  Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan 
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi ile birlikte 
“Denklik Gösterir Belgelerini” sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir. 

3.7.  Adayların KPSS sonuç bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik 
olan veya KPSS sonuç bilgileri gelmeyen adayların sınav modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip 
güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup bu durumda olan adayların KPSS 
sonuç belgelerini yüklemeleri gerekmektedir. 

3.8.  Adayların yabancı dil bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik 
olan veya YDS sonuç bilgileri gelmeyen adaylar ile dil yeterliği bakımından denkliği kabul edilen 
ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olan adayların sınav modülünde ilgili 
kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, sonuç belgelerini de yüklemeleri 
gerekmektedir. 

3.9.  Erkek adayların askerlik bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik 
olan veya askerlik bilgileri gelmeyen adayların sınav modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip güncel 
bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup bu durumda olan adayların askerlik durum 
belgelerini yüklemeleri gerekmektedir. 
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3.10. Biyometrik fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir). 
3.11. Adli sicil bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgisi otomatik gelmeyen adayların 

e-Devlet üzerinden alınan adli sicil belgelerini sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir. 
3.12. Fotoğraflı özgeçmiş belgesi. 
3.13.  Görevin devamlı olarak yapılmasına engel bir sağlık problemi olmadığına dair 

beyan. 
3.14.  Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından 

başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. 
4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN EDİLMESİ VE İTİRAZ 
4.1.  Başkanlıkça, süresi içinde yapılan başvurular belgelerin eksik olup olmadığı ve 

adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecektir. Her öğrenim dalı için 
ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısının 4 (dört) katı aday KPSS puan sıralaması 
esas alınarak belirlenecektir. KPSS puan türü esas alınarak yapılan sıralamaya göre en son adayın 
aldığı puanla eşit puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır. 

4.2.  Başvuru sonuçları Başkanlık internet sitesinde (www.afad.gov.tr) yapılacak 
duyurudan sonra adaylar tarafından Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara 
ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır. 

4.3.  Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede giriş sınavına 
katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır. 

4.4.  Giriş sınav başvurusu ile ilgili itirazlar başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden 
itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. 
Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere 
yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. 

5- GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE KONULARI 
5.1.  Giriş sınavı sözlü olarak 27 Şubat 2023 - 3 Mart 2023 tarihleri arasında Başkanlık 

hizmet binasında yapılacaktır. 
5.2.  Adaylar, giriş sınavına katılacakları gün ve saate ilişkin bilgilerini Başkanlık internet 

sitesinde (www.afad.gov.tr) yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden 
görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır. 

5.3.  Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları ve 
onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, 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. 

5.4. Giriş sınavında adaylar; 
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan), 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan), 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan), 
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan), 
e) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan), 
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), 
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. 
5.5. Başkanlık gerekli görmesi halinde giriş sınav tarihinde değişiklik yapmaya yetkilidir. 

Sınav tarihine ilişkin yapılan değişiklikler Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak 
olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır. 
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5.6.  Adaylara sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin ölçülmesinde lisans eğitimine ait 
mesleki bilgileri içeren 25 puan değerinde bir adet, Başkanlığın görev alanına ilişkin 25 puan 
değerinde bir adet soru olmak üzere toplam iki soru yöneltilecektir. 

5.7. Adayların sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin değerlendirilmesinde kullanılacak 
sorular; lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Başkanlığın görev alanına ilişkin “4 sayılı 
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı 
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile ilgili 
İkinci Bölüm maddeleri, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak 
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, Afet ve Acil 
Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği, Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği ile 
Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü” (afad.gov.tr internet adresinden erişim 
sağlanabilmektedir.) konularından oluşacaktır. 

6- GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İTİRAZ 
6.1.  Giriş sınavında değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav 

Kurulu üyeleri tarafından her adaya ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak 
adayların başarı puanları belirlenecektir. 

6.2.  Adayların başarılı sayılabilmeleri için her bir üyeden en az 60 (altmış) puan almak 
kaydı ile başarı puanlarının en az 70 (yetmiş) olması gerekmektedir. 

6.3.  Adaylar, giriş sınav sonuçlarını Başkanlığımızın internet adresinde yapılacak 
duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı 
bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

6.4.  Giriş sınav sonuçları ile ilgili itirazlar sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 
(yedi) gün içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki 
gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak 
bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. 

7- YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE ATAMA İŞLEMLERİ 
7.1.  70 (yetmiş) ve üzerinde puan alarak başarılı olan adaylar, başarı puanı en yüksek olan 

adaydan başlanarak öğrenim dallarına göre sıralanacaktır. Başarı puanı aynı olan adaylarda KPSS 
puanı daha yüksek olan adaya sıralamada öncelik verilecektir. 

7.2.  Başarı puanları esas alınarak öğrenim dallarına göre en yüksek puan alan adaydan 
başlamak üzere ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday ve ilan edilen kadronun yarısı oranında 
yedek aday belirlenecektir. 

7.3.  Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Başkanlığımızın internet adresinde yapılacak 
duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim 
veya tebligat yapılmayacaktır. 

7.4.  Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen 
adaylar için kazanılmış hak teşkil etmeyecektir. 

7.5.  Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan süresi içerisinde göreve başlamayan 
veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine sınav sonucunun ilanından 
itibaren 3 (üç) ay içerisinde yedek adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere 
sıralama yapılarak atama yapılacaktır. Yedek adayların hakları, daha sonra yapılacak sınavlar için 
kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir. 

7.6.  Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan, başvuru şartlarını taşıyan ve ilan 
edilecek süre içinde istenilen belgeleri teslim edenler Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman 
Yardımcısı kadrolarına atanacaktır. İstenilen belgeler şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa teslim 
edilecek, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
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7.7.  Bildirilen süre içerisinde geçerli bir mazereti olmadığı halde belgelerini teslim 
etmeyen adayların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış 
hak teşkil etmeyecektir. 

7.8. Atanma hakkından feragat eden adayların atamaları yapılmayacaktır. 
7.9.  Ataması yapıldığı halde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi 

içinde göreve başlamayan adaylar ile başvuru şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların 
atamaları iptal edilecektir, bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak teşkil etmeyecektir. 

8- DİĞER HUSUSLAR 
8.1.  Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 

edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Ataması yapılmış olanların 
ise atamaları iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

8.2.  Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen 
hususlarla ilgili belge talep edebilecektir. 

8.3.  Bu ilanda belirtilmeyen hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yerleştirilme, 
Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. 

9- İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığı 
www.afad.gov.tr 
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:159 Çankaya/ANKARA 
Tel: 0312 258 22 49 - 0312 258 22 42 - 0312 258 22 44 
Kamuoyuna ilanen duyurulur. 
    15255/1/1-1 

—— • —— 
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından: 

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ DENETÇİ YARDIMCISI 
GİRİŞ SINAVI İLANI 

1- GENEL AÇIKLAMALAR 
Başkanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde giriş (sözlü) sınavı 
ile genel idare hizmetleri sınıfına dahil 8 (sekiz) adet kadroya Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Denetçi Yardımcısı alımı yapılacaktır. 

Sıra No Öğrenim Dalları Kadro Sayısı Puan Türü 
1 Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3 KPSSP29 
2 Hukuk 3 KPSSP4 
3 Maliye 2 KPSSP19 

2- SINAVA KATILMA ŞARTLARI 
2.1. Genel Şartlar 
2.1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel 

şartları taşımak. 
2.1.2. 2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış 

olmak. (01.01.1988 tarihinden sonra doğmuş olmak.) 
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2.1.3. Erkek adaylar için giriş sınavı tarihinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik 
çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış 
yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

2.1.4. Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye 
elverişli olmak. 

2.1.5. Görevin devamlı olarak yapılmasına engel bir sağlık problemi bulunmamak. 
2.1.6. Süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş 

olmak. 
2.2. Özel Şartlar 
2.2.1. Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
a. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Kamu Yönetimi ile Siyaset Bilimi 

ve Kamu Yönetimi öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından 
kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 

b. ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında 
KPSSP29 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. 

2.2.2. Hukuk 
a. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk öğrenim dalından veya buna 

denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 

b. ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında 
KPSSP4 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. 

2.2.3. Maliye 
a. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Maliye öğrenim dalından veya 

buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 

b. ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında 
KPSSP19 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. 

3- GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 
3.1.  Adaylar başvurularını, 16 Ocak 2023 saat 10:00 - 23 Ocak 2023 saat 17:00 arasında 

e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya 
Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda 
yapacaklardır.  

3.2.  Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate 
alınmayacaktır. 

3.3. Son başvuru tarihinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun 
kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. 

3.4.  Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak 
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. 

3.5.  Sınav modülünde adayların mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmektedir. 
Bilgilerinde hata/eksik olan veya mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların sınav modülünde ilgili 
kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, onaylı diploma örneği veya 
mezuniyet belgelerini de yüklemeleri gerekmektedir. 
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3.6. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan 
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi ile birlikte 
“Denklik Gösterir Belgelerini” sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir. 

3.7. Adayların KPSS sonuç bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik 
olan veya KPSS sonuç bilgileri gelmeyen adayların sınav modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip 
güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup bu durumda olan adayların KPSS 
sonuç belgelerini yüklemeleri gerekmektedir. 

3.8. Erkek adayların askerlik bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik 
olan veya askerlik bilgileri gelmeyen adayların sınav modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip güncel 
bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup bu durumda olan adayların askerlik durum 
belgelerini yüklemeleri gerekmektedir. 

3.9. Biyometrik fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir).  
3.10. Adli sicil bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgisi otomatik gelmeyen adayların 

e-Devlet üzerinden alınan adli sicil belgelerini sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir. 
3.11. Fotoğraflı özgeçmiş belgesi. 
3.12.  Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye 

elverişli olduğuna dair beyan. 
3.13.  Görevin devamlı olarak yapılmasına engel bir sağlık problemi olmadığına dair 

beyan. 
3.14.  Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından 

başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. 
4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN EDİLMESİ VE İTİRAZ 
4.1. Başkanlıkça, süresi içinde yapılan başvurular belgelerin eksik olup olmadığı ve 

adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecektir. Her öğrenim dalı için 
ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısının 4 (dört) katı aday KPSS puan sıralaması 
esas alınarak belirlenecektir. KPSS puan türü esas alınarak yapılan sıralamaya göre en son adayın 
aldığı puanla eşit puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır. 

4.2.  Başvuru sonuçları Başkanlık internet sitesinde (www.afad.gov.tr) yapılacak 
duyurudan sonra adaylar tarafından Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara 
ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır. 

4.3.  Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede giriş sınavına 
katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır.  

4.4.  Giriş sınav başvurusu ile ilgili itirazlar başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden 
itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. 
Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere 
yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. 

5- GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE KONULARI: 
5.1. Giriş sınavı sözlü olarak 20 - 21 Şubat 2023 tarihlerinde Başkanlık hizmet binasında 

yapılacaktır.  
5.2.  Adaylar, giriş sınavına katılacakları gün ve saate ilişkin bilgilerini Başkanlık internet 

sitesinde (www.afad.gov.tr) yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden 
görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır. 

 



Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 9 Aralık 2022 – Sayı : 32038 

5.3.  Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları ve 
onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, 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. 

5.4. Giriş sınavında adaylar;  
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan), 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan), 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan), 
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan), 
e) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan), 
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), 
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.  
5.5.  Başkanlık gerekli görmesi halinde giriş sınav tarihinde değişiklik yapmaya yetkilidir. 

Sınav tarihine ilişkin yapılan değişiklikler Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak 
olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır. 

5.6.  Adaylara sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin ölçülmesinde lisans eğitimine ait 
mesleki bilgileri içeren 25 puan değerinde bir adet, Başkanlığın görev alanına ilişkin 25 puan 
değerinde bir adet soru olmak üzere toplam iki soru yöneltilecektir. 

5.7. Adayların sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin değerlendirilmesinde kullanılacak 
sorular; lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Başkanlığın görev alanına ilişkin “4 sayılı 
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı 
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile ilgili 
İkinci Bölüm maddeleri, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak 
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, Afet ve Acil 
Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği, Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği” 
konularından oluşacaktır. 

6- GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İTİRAZ 
6.1.  Giriş sınavında değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav 

Kurulu üyeleri tarafından her adaya ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak 
adayların başarı puanları belirlenecektir. 

6.2.  Adayların başarılı sayılabilmeleri için her bir üyeden en az 60 (altmış) puan almak 
kaydı ile başarı puanlarının en az 70 (yetmiş) olması gerekmektedir. 

6.3.  Adaylar, giriş sınav sonuçlarını Başkanlığımızın internet adresinde yapılacak 
duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim 
veya tebligat yapılmayacaktır. 

6.4.  Giriş sınav sonuçları ile ilgili itirazlar sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 
(yedi) gün içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki 
gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak 
bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. 

7- YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE ATAMA İŞLEMLERİ 
7.1.  70 (yetmiş) ve üzerinde puan alarak başarılı olan adaylar, başarı puanı en yüksek olan 

adaydan başlanarak öğrenim dallarına göre sıralanacaktır. Başarı puanı aynı olan adaylarda KPSS 
puanı daha yüksek olan adaya sıralamada öncelik verilecektir. 
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7.2.  Başarı puanları esas alınarak öğrenim dallarına göre en yüksek puan alan adaydan 
başlamak üzere ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday ve ilan edilen kadronun yarısı oranında 
yedek aday belirlenecektir. 

7.3.  Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Başkanlığımızın internet adresinde yapılacak 
duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim 
veya tebligat yapılmayacaktır. 

7.4.  Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen 
adaylar için kazanılmış hak teşkil etmeyecektir. 

7.5.  Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan süresi içerisinde göreve başlamayan 
veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine sınav sonucunun ilanından 
itibaren 3 (üç) ay içerisinde yedek adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere 
sıralama yapılarak atama yapılacaktır. Yedek adayların hakları, daha sonra yapılacak sınavlar için 
kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir. 

7.6.  Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan, başvuru şartlarını taşıyan ve ilan 
edilecek süre içinde istenilen belgeleri teslim edenler Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçi 
Yardımcısı kadrolarına atanacaktır. İstenilen belgeler şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa teslim 
edilecek, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

7.7.  Bildirilen süre içerisinde geçerli bir mazereti olmadığı halde belgelerini teslim 
etmeyen adayların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış 
hak teşkil etmeyecektir. 

7.8. Atanma hakkından feragat eden adayların atamaları yapılmayacaktır. 
7.9.  Ataması yapıldığı halde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi 

içinde göreve başlamayan adaylar ile başvuru şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların 
atamaları iptal edilecektir, bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak teşkil etmeyecektir. 

8- DİĞER HUSUSLAR 
8.1.  Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 

edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Ataması yapılmış olanların 
ise atamaları iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

8.2.  Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen 
hususlarla ilgili belge talep edebilecektir. 

8.3.  Bu ilanda belirtilmeyen hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanacaktır. 

9- İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığı 
www.afad.gov.tr 
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 159 Çankaya/ANKARA 
Tel: 0312 258 22 49 - 0312 258 22 42 - 0312 258 22 44  
Kamuoyuna ilanen duyurulur. 
    15255/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından: 
İL AFET VE ACİL DURUM UZMAN YARDIMCISI 

GİRİŞ SINAVI İLANI 
1- GENEL AÇIKLAMALAR 
Başkanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu hükümleri çerçevesinde giriş (sözlü) sınavı ile genel idare hizmetleri sınıfına dahil 29 
(yirmi dokuz) adet kadroya İl Afet ve Acil Durum Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır. 

Sıra 
No 

İli 
Kadro 
Sayısı 

Öğrenim Dalları 
Puan 
Türü 

1 İstanbul 4 

İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, 
Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 

KPSSP32 

2 Ankara 2 
3 Aydın 2 
4 Balıkesir 2 
5 Bursa 2 
6 Denizli 2 
7 İzmir 2 
8 Kocaeli 2 
9 Manisa 2 

10 Sakarya 2 
11 Tekirdağ 2 
12 Antalya 1 
13 Çanakkale 1 
14 Konya 1 
15 Muğla 1 
16 Samsun 1 

2- SINAVA KATILMA ŞARTLARI 
2.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak. 
2.2. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, 
Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri öğrenim dallarından veya bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından mezun olmak. 

2.3.  ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme 
Sınavında KPSSP32 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. 

2.4.  2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış 
olmak. (01.01.1988 tarihinden sonra doğmuş olmak.) 

2.5. Erkek adaylar için giriş sınavı tarihinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına 
gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut 
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

2.6. Her türlü coğrafya ve iklim koşulunda görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat 
etmeye elverişli olmak. 

2.7. Görevin devamlı olarak yapılmasına engel bir sağlık problemi bulunmamak. 
2.8. Süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak. 
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3- GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 
3.1.  Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2023 saat 10:00 - 13 Şubat 2023 saat 17:00 arasında 

e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya 
Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda 
yapacaklardır. 

3.2.  Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate 
alınmayacaktır. 

3.3. Adaylar başvuru sırasında sadece bir ili tercih edebilecektir. 
3.4.  Son başvuru tarihinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun 

kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. 
3.5.  Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak 

yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. 
3.6.  Sınav modülünde adayların mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmektedir. 

Bilgilerinde hata/eksik olan veya mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların sınav modülünde ilgili 
kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, onaylı diploma örneği veya 
mezuniyet belgelerini de yüklemeleri gerekmektedir. 

3.7.  Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan 
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi ile birlikte 
“Denklik Gösterir Belgelerini” sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir. 

3.8.  Adayların KPSS sonuç bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik 
olan veya KPSS sonuç bilgileri gelmeyen adayların sınav modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip 
güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup bu durumda olan adayların KPSS 
sonuç belgelerini yüklemeleri gerekmektedir. 

3.9. Erkek adayların askerlik bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik 
olan veya askerlik bilgileri gelmeyen adayların sınav modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip güncel 
bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup bu durumda olan adayların askerlik durum 
belgelerini yüklemeleri gerekmektedir. 

3.10. Biyometrik fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir). 
3.11.  Adli sicil bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgisi otomatik gelmeyen adayların 

e-Devlet üzerinden alınan adli sicil belgelerini sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir. 
3.12.  Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye 

elverişli olduğuna dair beyan. 
3.13.  Görevin devamlı olarak yapılmasına engel bir sağlık problemi olmadığına dair 

beyan. 
3.14.  Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından 

başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. 
4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN EDİLMESİ VE İTİRAZ 
4.1.  Başkanlıkça, süresi içinde yapılan başvurular belgelerin eksik olup olmadığı ve 

adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecektir. Her il için ayrı ayrı 
olmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısının 4 (dört) katı aday KPSS puan sıralaması esas 
alınarak belirlenecektir. KPSS puan türü esas alınarak yapılan sıralamaya göre en son adayın 
aldığı puanla eşit puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır. 

4.2.  Başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilendirme Başkanlık internet sitesinde 
(www.afad.gov.tr) yapılacak duyurudan sonra adaylar tarafından Kariyer Kapısı üzerinden 
görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır. 

4.3.  Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede giriş sınavına 
katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır. 
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4.4.  Giriş sınav başvurusu ile ilgili itirazlar başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden 
itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. 
Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere 
yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. 

5- GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE KONULARI: 
5.1. Giriş sınavı sözlü olarak 13 Mart 2023 - 17 Mart 2023 tarihleri arasında Başkanlık 

hizmet binasında yapılacaktır. 
5.2.  Adaylar, giriş sınavına katılacakları gün ve saate ilişkin bilgilerini Başkanlık internet 

sitesinde (www.afad.gov.tr) yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden 
görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır. 

5.3.  Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları ve 
onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, 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. 

5.4. Giriş sınavında adaylar; 
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan), 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan), 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan), 
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan), 
e) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan), 
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), 
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. 
5.5.  Başkanlık gerekli görmesi halinde giriş sınav tarihinde değişiklik yapmaya yetkilidir. 

Sınav tarihine ilişkin yapılan değişiklikler Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak 
olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır. 

5.6.  Adaylara sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin ölçülmesinde lisans eğitimine ait 
mesleki bilgileri içeren 25 puan değerinde bir adet, Başkanlığın görev alanına ilişkin 25 puan 
değerinde bir adet soru olmak üzere toplam iki soru yöneltilecektir. 

5.7.  Adayların sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin değerlendirilmesinde kullanılacak 
sorular; lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Başkanlığın görev alanına ilişkin “4 sayılı 
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı 
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile ilgili 
İkinci Bölüm maddeleri, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak 
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, Afet ve Acil 
Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği, Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği ile 
Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü” (afad.gov.tr internet adresinden erişim 
sağlanabilmektedir.) konularından oluşacaktır. 

6- GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İTİRAZ 
6.1.  Giriş sınavında değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınavı 

Kurulu üyeleri tarafından her adaya ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak 
adayların başarı puanları belirlenecektir. 

6.2.  Adayların başarılı sayılabilmeleri için başarı puanlarının en az 70 (yetmiş) olması 
gerekmektedir. 

6.3.  Adaylar, giriş sınav sonuçlarını Başkanlığımızın internet adresinde yapılacak 
duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim 
veya tebligat yapılmayacaktır. 
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6.4.  Giriş sınav sonuçları ile ilgili itirazlar sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 
(beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki 
gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak 
bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. 

7- YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE ATAMA İŞLEMLERİ 
7.1. 70 (yetmiş) ve üzerinde puan alarak başarılı olan adaylar, başarı puanı en yüksek olan 

adaydan başlanarak başvuru yaptıkları illere göre sıralanacaktır. Başarı puanı aynı olan adaylarda 
KPSS puanı daha yüksek olan adaya sıralamada öncelik verilecektir. 

7.2. Başarı puanları esas alınarak her il için en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere 
ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday ve ilan edilen kadronun yarısı oranında yedek aday 
belirlenecektir. 

7.3.  Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Başkanlığımızın internet adresinde yapılacak 
duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim 
veya tebligat yapılmayacaktır. 

7.4.  Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen 
adaylar için kazanılmış hak teşkil etmeyecektir. 

7.5.  Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan süresi içerisinde göreve başlamayan 
veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine sınav sonucunun ilanından 
itibaren yeni bir sınav yapılmaması ve 6 (altı) aylık süreyi aşmamak kaydıyla yedek adaylardan 
en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılacaktır. Yedek 
adayların hakları, daha sonra yapılacak sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik 
teşkil etmeyecektir. 

7.6.  Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan, başvuru şartlarını taşıyan ve ilan 
edilecek süre içinde istenilen belgeleri teslim edenler İl Afet ve Acil Durum Uzman Yardımcısı 
kadrolarına atanacaktır. İstenilen belgeler şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa teslim edilecek, 
postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

7.7.  Bildirilen süre içerisinde geçerli bir mazereti olmadığı halde belgelerini teslim 
etmeyen adayların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış 
hak teşkil etmeyecektir. 

7.8. Atanma hakkından feragat eden adayların atamaları yapılmayacaktır. 
7.9. Ataması yapıldığı halde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi 

içinde göreve başlamayan adaylar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların 
atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak teşkil etmeyecektir. 

8- DİĞER HUSUSLAR 
8.1.  Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 

edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Ataması yapılmış olanların 
ise atamaları iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

8.2.  Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen 
hususlarla ilgili belge talep edebilecektir. 

8.3.  Bu ilanda belirtilmeyen hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları 
hükümleri uygulanacaktır. 

9- İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığı 
www.afad.gov.tr 
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 159 Çankaya/ANKARA 
Tel: 0312 258 22 49 - 0312 258 22 42 - 0312 258 22 44 
Kamuoyuna ilanen duyurulur. 
    15255/3/1-1 
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü Öğretim 
Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS 
Akademik Personel İstihdam Yönergesi’nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak “Öğretim Üyesi” 
alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 

Fakülte/ 
Yüksekokul 

Bölümü 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

Aranan Koşullar 
İlan Son 
Başvuru  
Tarihi 

İİSBF Ekonomi Profesör 1 

1. Ekonomi veya Politik Ekonomi 
alanında tercihen yurtdışında doktora 
yapmış olmak. 
2. Ekonomi alanında lisans ve yüksek 
lisans düzeyinde ekonomi dersleri 
vermiş olmak. 
3. Tercihen yoksulluk, gelir dağılımı ve 
emek piyasaları alanlarında endeskli 
yayınlar yapmış olmak. 
4. Ulusal veya uluslararası araştırma 
fonlarından destek almış bilimsel 
araştırma projesinde yürütücülüğü 
olmak. 

23.12.2022 

Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından  https://ikakademikbasvuru. 
khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir. 

Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan 
adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir: 
1. Özgeçmiş (YÖK formatlı), 
2. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, 

Doktora, Doçentlik belgesi asıllar  ile  birlikte  geldiğinde  diploma  onayları  yapılabilecektir.) 
Yabancı  ülkelerden  alınan   diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış 
olması şarttır. 

3. Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de 
geçerli sayılması  için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim 
kurumunun, eşdeğerliğinin  Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir. 

4. Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları 
bilimsel dosyaları, 

5. Yabancı dil yeterliliğini (en az 85 puan) gösteren belge veya eşdeğerliği kabul edilen 
bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge, 

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 
7. Kimlik belgesi, 
8. 1 adet fotoğraf. 
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Sahil Güvenlik Komutanlığından; 

DEVLET MEMURU ALIM İLANI 

Başvurular, 14-23 Aralık 2022 tarihleri arasında https://.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik- 

komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. 

Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet 

adresinden ulaşılabilecektir. 

DEVLET MEMURU ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara 

sahip olmak. 

2. Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 Yılı Devlet Memuru Alımları Bilgilendirme 

Kılavuzu’nda ilan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim 

şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı KPSS’ye girmiş olmak. 

3. “Mütercim (Terüman-İngilizce), İletişim Uzmanı, Bilgisayar Mühendisi, Su Ürünleri 

Mühendisi, Radyo ve Televizyon Uzmanı, Mali İşler Uzmanı, Avukat, Ölçme ve Değerlendirme 

Uzmanı, Tedarik Uzmanı, Psikolog” unvanlarında yapılacak başvurularda 

2022 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türünden; “İnşaat Teknikeri” unvanında 

yapılacak başvurularda 2022 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93 puan türünden kılavuzda belirtilen 

asgari puanı almış olmak. 

4. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış 

(23 Aralık 2004 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 36 

yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilir). 

5. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 

tabi görevlerde çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş 

veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak. 

6. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş 

bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş 

veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

7. Bilgilendirme kılavuzunda ilan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere 

sahip olmak. 

8. 2022 Yılı Devlet Memuru Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’nda belirtilen diğer 

şartları taşımak. 

İrtibat ve bilgilendirme telefonu: 0 312 416 45 60 (Hafta İçi: 09.00-12.30 ve  

13.30-18.00 saatleri arasında) 
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Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme 
ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. 
maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.  

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
BİRİMİ UNVANI ABD/PR. DRC. ADET ARANAN NİTELİKLER 

AKDAĞMADENİ 
SAĞLIK YO 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Hemşirelik 3 1 
Doktorasını hemşirelik alanında yapmış olup, erkek 
sağlığı, göçmen sağlığı ve yaşlı sağlığı üzerine 
çalışmaları olmak. 

EĞİTİM 
FAKÜLTESİ 

Doçent Eğitim Yönetimi 1 1 

Doçentliğini eğitim yönetimi alanında almış olup, 
yükseköğretimde dönüşümsel öğretim ve 
yükseköğretimde özelleştirme konuları üzerine 
çalışmaları olmak. 

Doçent Eğitim Yönetimi 1 1 

Lisansüstü eğitimini ve doçentliğini eğitim yönetimi 
alanında almış olup, yükseköğretimde insan 
kaynakları geliştirme ve iletişim ile anlamlı iş 
konuları üzerine çalışmaları olmak. 

Doçent 
Sosyal Bilgiler 

Eğitimi 
1 1 

Doçentliğini sosyal bilgiler eğitimi alanında almış 
olup, müze eğitimi ve insan hakları eğitimi üzerine 
çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Matematik 
Eğitimi 

3 1 
Doktorasını ilköğretim matematik eğitimi alanında 
yapmış olup, cebir öğretimi ve ispat konuları 
üzerine çalışmaları olmak. 

FEN EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

Profesör Moleküler Biyoloji 1 1 
Doçentliğini biyoloji alanında almış olup, 
sitogenetik, sistem toksikolojisi ve histopatoloji 
üzerine çalışmaları olmak. 

Profesör Fizikokimya 1 1 
Doçentliğini kimya alanında almış olup, polimerik 
lateksler ve polimerik adsorbanlar konularında 
çalışmaları olmak. 

Doçent 
Uygulamalı 
Matematik 

1 1 
Doçentliğini matematik alanında almış olup, 
durağan optik solitonlar ve korunum kanunları 
üzerine çalışmaları olmak. 

Doçent 
Genel Sanat 

Tarihi 
1 1 

Doçentliğini sanat tarihi alanında almış olup, Orta 
Asya Türk sanatı ve mimarisi üzerine çalışmaları 
olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Organik Kimya 3 1 
Kimya bölümü lisans mezunu olup, kimya anabilim 
dalında doktora yapmış ve siyanamit kimyası 
üzerine çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Eski Türk Dili 3 1 
Doktorasını Türk dili ve edebiyatı anabilim dalında 
yapmış olup, mesnevi, arketipler ve sözlük üzerine 
çalışmaları olmak. 
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İKTİSADİ VE İDARİ 
BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

Doçent Maliye Teorisi 1 1 
Doçentliğini maliye alanında almış olup, yerel 
yönetimler maliyesi ve neoklasik paradigma üzerine 
çalışmaları olmak. 

Doçent Yönetim Bilimleri 1 1 
Doktorasını yönetim bilimleri, doçentliğini kamu 
yönetimi alanında almış olup, kamu politikası ve kamu 
kurumu örgütlerindeki dönüşüm üzerine çalışmaları 
olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi Sağlık Yönetimi 3 1 

Sağlık kurumları yöneticiliği lisans mezunu olup, yüksek 
lisans ve doktorasını sağlık kurumları yönetimi anabilim 
dalında yapmış, sağlık okuryazarlığı ve sağlıkta ahlaki 
tehlike üzerine çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi İktisat Teorisi 3 1 

Doktorasını iktisat alanında yapmış olup, doğrudan 
yabancı sermaye yatırımları ve bölgesel ekonomik 
entegrasyon üzerine çalışmaları olmak. 

KENEVİR 
ARAŞTIRMALARI 

ENSTİTÜSÜ 
Profesör Malzeme ve Enerji 1 1 

Doçentliğini katıhal fiziği alanında almış olup, schottky 
diyotlar, organik ince filmler ve güneş pillerinin elektrik 
ve optik özellikleri konularında ulusal ve uluslararası 
düzeyde yayınları olmak. 

MÜHENDİSLİK 
MİMARLIK 

FAKÜLTESİ 

Profesör Jeoloji 
Mühendisliği 1 1 Doçentliğini yer bilimleri ve mühendisliği alanında almış 

olup, doğal yapı malzemeleri konulu çalışmaları olmak. 

Profesör Jeoloji 
Mühendisliği 1 1 

Doçentliğini yer bilimleri ve mühendisliği alanında almış 
olup, mangan yataklarının jeokimyası ve nadir toprak 
elementi (NTE) verilerinin değerlendirilmesi konusunda 
çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Konstrüksiyon ve 
İmalat 3 1 

Lisans ve lisansüstü eğitimlerini makine mühendisliği 
alanında yapmış olup, amorf polimerlerin mekanik 
karakterizasyonu ve nümerik modellenmesi üzerine 
çalışmaları olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları 
Hemşireliği 

3 1 
Yüksek lisans ve doktorasını psikiyatri hemşireliği 
alanında yapmış olup, psikolojik travma ve bilişsel 
davranışçı terapi üzerine çalışmaları olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

Profesör Göz Hastalıkları 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olup, ambliyopi tedavisi 
ve koroid kalınlığına ilişkin çalışması olmak. 

Profesör Kadın Hastalıkları 
ve Doğum 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olup, riskli gebelik ve fetal 

anamoli alanında deneyimli olmak. 

Profesör Nöroloji 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olup, migren ve migrende 
yaşam kalitesi üzerine çalışmaları olmak. 

Profesör Tıbbi Biyokimya 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, doçentliğini ilgili alanda 
almış olmak. 

Doçent Kulak Burun 
Boğaz Hastalıkları 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olup, iç kulak hastalıkları 

ve melatoninin konusunda çalışmaları olmak. 

ZİRAAT 
FAKÜLTESİ Doçent Bahçe Bitkileri 

Yetiştirme ve Islahı 1 1 
Ziraat Fakültesi lisans mezunu olup, doçentliğini bahçe 
bitkileri yetiştirme ve ıslahı alanında almış olup, 
meyvecilikte stres fizyolojisi ve moleküler genetik 
üzerine uluslararası çalışmaları olmak. 

Müracaat tarihleri: 09/12/2022-23/12/2022 Cuma günü saat 17.00 kadar.  
AÇIKLAMALAR:   
1-Başvurular şahsen yapılacaktır. 
2-Adli sicil belgesi 
3-Fotoğraf 1 (bir) adet 
4 -Özgeçmiş ve yayın listesi, (yayın listesinin son sayfaları hariç tüm sayfaları paraflı, son 

sayfasında ise ad, soyad, imza ve tarih olacaktır.) 
5-Adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ekinde yer alan 

Puanlama tablosunu doldurarak başvuru dosyasına ekleyecektir. 
6-Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış 

olsa dahi atamaları iptal edilecektir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
–– Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6470)
–– Jandarma Genel Komutanlığı İzin Yönetmeliği
–– Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2022 Tarihli ve E: 2020/43, K: 2022/116 Sayılı Kararı

DÜZELTME: 7/12/2022 Tarihli ve 6448 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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