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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/1/2019 tarihli ve 30647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara
Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin bi-
rinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir başka üniversitede yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına
kayıtlı olan öğrenciler Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesindeki lisansüstü programlardaki
derslere, dersi veren öğretim elemanının uygun görüşü ve enstitü anabilim dalı başkanlığının
teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir.” 

“(4) Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen adayların, akademik takvimde belirtilen
süre içinde almak istedikleri dersleri belirten formu doldurarak kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayıyla birlikte ilgili enstitüye başvurmaları gerekir.
Özel öğrenciler sadece kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan derslere kaydolabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği konusunda derslere lisansüstü prog-
ramlarda yer verilmesi zorunludur.

(4) Uzmanlık Alan Dersi; Enstitü yönetim kurulunca tezli yüksek lisans ve doktora öğ-
rencileri için danışmanının atandığı tarihten itibaren başlar, enstitü yönetim kurulunun öğren-
cinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Bu ders yarıyıl ve yaz tatillerinde
de devam edebilir.

(5) Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri, danışmanı tarafından açılan 8 saatlik uz-
manlık alan dersini almak zorundadır. Uzmanlık alan dersinin ulusal kredisi bulunmayıp; de-
vam ediyor, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğretim üyesi başına düşen danışmanlık sayısının üst sınırı YÖK tarafından belir-
lenir. Tezsiz yüksek lisans programlarındaki danışmanlık sayısı dikkate alınmaz.

(4) Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisi, kendisine atanan danışmanın açacağı uz-
manlık alan dersine ve öncesinde yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak şartıyla tez dersine
kayıt yaptırmak zorundadır.”

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(19) İlgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti

nedeniyle, ara sınavlara katılamayan öğrencilere, süresi içinde başvurmaları halinde mazeret
sınav hakkı verilir. Final sınavlarının mazereti bütünleme sınavlarıdır. Bütünleme sınavına gi-
rebilecek mazeretli öğrenciler için ayrıca bir mazeret sınav hakkı tanınmaz. Bütünleme sına-
vının mazeret sınavı yoktur. Öğrenciler mazeret sınavına yönelik başvurularını, mazeret bitimi
tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde ilgili akademik birime dilekçe vererek bildirirler.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci, danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu en geç ikinci yarıyılın so-
nuna kadar ilgili bilim/anabilim dalı başkanlığına önerir. Uygun görülen öneri, ilgili bilim/ana-
bilim dalı başkanlığınca enstitüye gönderilir. Tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile ke-
sinleşir. Tez konusuyla ilgili değişiklik talepleri aynı sürece tabidir. Tez konusunun uygun gö-
rülmemesi halinde, ilgili enstitü yönetim kurulu değişiklik talep eder.”

“(3) Tez konusu etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili Etik Kurul onayı alındıktan sonra,
Enstitü Yönetim Kuruluna sunulur.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Hakkari Üniversitesinden:
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hakkari Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Hakkari Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hakkari Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve
yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (HAKÜ TÖMER): Hakkari Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
ç) Rektör: Hakkari Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Hakkari Üniversitesini, 
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/1/2019 30647

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/3/2019 30707
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yurt içinde ve yurt dışında Türkçe ve yabancı dilleri

öğretmek, Türkiye Türkçesini ve Türk kültürünü tanıtmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak ve dil öğretmek amacıyla ilgili mevzuat hü-

kümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak.
b) Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları

ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim,
araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

c) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçe’yi ve
yabancı dilleri öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar
açmak, onlara staj yaptırmak, görev yapılacak ülkelerle ilgili tanıtıcı ve rehber yayınlar hazır-
lamak.

ç) Türkçe ve yabancı dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yap-
mak, materyaller hazırlamak, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek.

d) Türkçe’yi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde
tanıtmaya teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek.

e) Türkçe’nin anadil olarak veya yabancılara öğretimi konusunda programlar hazırlayıp
yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla
ortak çalışmalar yapmak.

f) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla diğer dillerden çeviriler yapmak.
g) Türk dilinin tarihsel dönemleri ve çağdaş kolları üzerine araştırmalar yapmak, pro-

jeler üretmek.
ğ) Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabile-

ceği sorunlar konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler ge-
tirmek.

h) Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın yayın organları
ile iş birliği yapmak.

ı) Türk dilinin konuşulmakta olduğu ülkelerdeki benzer merkezlerle iş birliği ve ortak
çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapan Üniversite

öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görev yapmak üzere görevlen-
dirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili çalışmalar yapan Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişi, 3 yıl süreyle
görev yapmak üzere Rektör tarafından görevlendirilir. Rektör, gerektiğinde aynı usulle Müdür
yardımcısını değiştirebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vekil bırakır. Vekâletin
altı aydan fazla sürmesi durumunda yeni Müdür görevlendirme yoluna gidilir. Müdürün görevi
sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak.
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ç) Merkez faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini, gözetim ve denetimini sağlamak.
d) Merkezde yürütülen çalışmalara dönük görevlendirmeleri yapmak.
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
f) Merkezin eleman ihtiyacını, gerekçeleri ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcısı ve Üniversite öğretim

elemanları arasından Müdürün teklifi Rektörün onayı ile görevlendirilen üç öğretim üyesi ile
birlikte toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu
üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi
bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görev-
lendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine
yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
b) Merkeze ilişkin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanması için Rektöre

sunmak.
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
ç) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları oluşturmak

ve bunların görevlerini düzenlemek.
d) Merkeze bağlı şubelerin kuruluşu ve işleyişi hakkındaki ilkeleri belirlemek ve Üni-

versite Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
e) Merkeze bağlı şube açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bu

konuda Rektöre öneride bulunulmasına karar vermek.
f) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün

tekliflerini incelemek ve Rektörlük makamına önerilmesine karar vermek.
g) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yü-

rütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanları
MADDE 12 – (1) Merkezde görevlendirilen öğretim elemanları, bu Yönetmelik çer-

çevesinde, eğitim ve öğretim, uygulama ve araştırma, yayın ve danışmanlık, plan ve program
hizmetlerini yürütmek; ders vermek, ders ve test kitapları ile sınav soruları hazırlamak, sınav
yapmak, kurslara ve kültürel faaliyetlere katılmak, genel ağ ve internet sayfasının tasarımı,
uzaktan dil öğretimi çalışmaları ve benzeri görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

İdari koordinatör
MADDE 13 – (1) Merkezde Müdür tarafından görevlendirilen bir idari koordinatör

bulunur. İdari koordinatör, idari hizmetlerin gerektirdiği iş bölümünün yapılması, işlerin takip
ve kontrolünün sağlanması, kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yürütülmesi amacıyla Müdür
tarafından verilen görevleri yürütmekle, Yönetim Kurulunda oy hakkı olmaksızın raportörlük
yapmakla görevlidir.

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek per-
sonel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, yetkisinin tamamını

veya bir kısmını Müdüre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hakkari Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 180 

—— • —— 
İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 181 

—— • —— 
İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 226 
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Bodrum 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

S. 

NO 

ESAS 

NO 

KARAR 

NO 

KARAR 

TARİHİ 

SANIK/ 

KATILAN-

SANIK 

BABA 

ADI 

DOĞUM 

YERİ-

TARİHİ SUÇ CEZASI 

1 2018/684 2019/657 25.10.2019 
ÜNAL 

AYTEKİN 
MUSTAFA 

NİĞDE 

01/09/1994 

5237 Sayılı T.C.K.' nun 

86/1. maddesinde 

belirtilen Yaralama, 

T.C.K.' nun 106/2-a. 

maddesinde belirtilen 

Silahla Tehdit, T.C.K.' nun 

151/1. maddesinde 

belirtilen Mala Zarar 

Verme 

Hükmün 

Açıklanmasının Geri 

Bırakılması 

(Yaralama), Beraat 

(Silahla Tehdit), 

Düşme (Mala Zarar 

Verme) 

 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık adına çıkartılan davetiyelerin bila tebliği iade edildiği 

ve yapılan araştırmada açık adresleri tespit edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Esasının 29 ve 
30. maddeleri gereğince hakkında verilen hükmün Resmî Gazete’de ilanen tebliğine, aynı 
Yasanın 31. maddesi gereğince Resmî Gazete’de ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra 
tebliğ yapılmış sayılacağı, ilan masraflarının sanıktan tahsil olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 
 169 

—— • —— 
İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 225 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
YATAK BAŞI ULTRASONOGRAFİ CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 
1 Adet Yatak Başı Ultrasonografi Cihazı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. 

maddesinin (f) bendi geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak  hazırlanan 01/12/2003  tarihli 
6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden 
tedarik edilmek üzere pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 
yer almaktadır: 

 
İhale kayıt numarası : 2020/9654 
1-İdarenin  
a) Adresi : Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep 
b) Telefon ve faks numarası : (342)360 12 00- (342)360 17 01 
c) Elektronik posta adresi  : arsfon@gantep.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) 

 
: http://bap.gantep.edu.tr 

2-İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı :Yatakbaşı Ultrasonografi Cihazı 1 Adet 
b) Teslim [yeri/yerleri] :Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve 

Uygulama Hastanesi (Radyoloji ABD) Proje 
Yürütücüsünün göstereceği yere 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] :Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 120 
gündür. 

3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer :Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu 
Şehitkamil/Gaziantep 

b) Tarihi ve saati : 21/01/2020 Salı günü saat :10:00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.1’ den görülebilir. 
4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.4’ den görülebilir. 
 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1 Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.5’ den görülebilir. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
4.4.1 Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.6’ den görülebilir. 
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5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6-İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi: 
7.1.İhale dokümanı, idarenin yukarıda belirtilen adresinde görülebilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 100 TL 

Türk Lirası doküman  bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk 
Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba 
yatıracaklardır. 

8-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil Gaziantep  adresine elden teslim 
edilecektir. 

9-İstekliler tekliflerini, mal kalemi 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-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 259/1-1 

—— • —— 
YAYLI KISKAÇ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD  Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü’nden: 
İhale Kayıt No: 2020/13058 
İdarenin: 
a)Adresi: TCDD  Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -Aliçetinkaya Mahallesi 

Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı No: 5 / 03040 -AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve Faks Numarası:0 272 213 76 21- 0 272 214 57 05 
c) Elektronik Posta Adresi     : afyonbetontravers@tcdd.gov.tr 
1- İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: Yaylı Kıskaç - 49.000 Adet 
2- Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

3- Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 28/01/2020 günü saat 10:30’a kadar verilmiş veya 
gelmiş olması şarttır. 

4- İhale dokümanı TCDD  Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde veya http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
internet sayfasında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup,  TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü 
AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ- IBAN No: TR230001500158007282440204 
no.lu hesabına KDV dâhil 200,00 TL bedel yatırılmak sureti ile temin edilebilir.  

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

tabi değildir. 
 275/1-1 

http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Altındağ Belediye Başkanlığından: 

 Mülkiyeti belediyemize ait Ankara ili Altındağ İlçesi Sakarya (Oğuz) Mahallesi 421 ada 

32 parselin ve üzerlerindeki yapının; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 69. Maddesinin 3. fıkrası 

ve Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel 

Yönetmeliğinin 15'inci maddesi (d) bendine göre açık artırma suretiyle satış ihalesi yapılacaktır. 

1. İhale 29.01.2020 Çarşamba günü saat 16:00 ’da Anafartalar Caddesi No:177 Altındağ-

ANKARA adresindeki Altındağ Belediye Binası Encümen Toplantı Salonunda Belediye 

Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

2. Satışı yapılacak taşınmaza ait satış şartnamesi, çalışma saatleri içerisinde Anafartalar 

Caddesi No:177 Altındağ-ANKARA adresindeki Altındağ Belediye Binası 3. Kat Emlak ve 

İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. 

3. İhaleye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır. 

3.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde; 

a) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Belgesi 

b) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni ikametgahının olması,  

c) Gerçek kişinin yabancı uyruklu olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde 

gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri, 

d) İhaleye ortak olarak girecek şahısların noterden onaylı ortaklık sözleşmelerinin ibrazı, 

3.2. İsteklinin bir şirket olması halinde; 

a) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret 

Odasından veya resmi bir kurumdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 

ihalenin ilan tarihinden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi, 

b) Şirketin sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin 

vekili olduğunu gösterir noterden tasdikli vekaletnamelerinin ibrazı gerekmektedir. 

3.3. İstekli Tüzel Kişi olması halinde; 

a) Tüzel kişiliği gerçek şahsın temsil etmesi halinde, temsil yetkisine haiz olduğunu 

gösterir bir belgenin ibrazı, tüzel kişiliği kanıtlayan bir belgenin verilmesi, temsil yetkisine sahip 

kimselerin noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri gerekmektedir. 

b) İsteklinin yabancı uyruklu bir şirket olması halinde, Şartnamenin 8. maddesinin (8.1) 

fıkrasının (b) bendindeki Yabancı Uyruklu gerçek kişilerden aranan belge ile birlikte (Bu 
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belgenin şirkete uygunluğu gerekmektedir.) Türkiye’de şirketin faaliyetine müsaade edildiğini 

gösteren ilgili resmi kurumdan alınan belgenin ibrazı, 

3.4. İsteklinin bir dernek, federasyon, konfederasyon ve vakıf olması halinde; 

a) Dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel merkezinin bulunduğu yerde 

halen faaliyette bulunduğuna dair resmi mercilerden ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış 

belgenin ibrazı, 

b) Dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel kurulunca gayrimenkul alınması 

hususundaki genel kurul kararının tasdikli suretinin ibrazı, 

c) Dernek, federasyon, konfederasyon veya vakfı temsile yetkili kılınanların noterden 

tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir. 

4. İhaleye girecek olanlar, taşınmazı yerinde görmüş ve satış şartnamesinde belirtilen 

hususları, taşınmaza ait bilgileri ve tapudaki takyidatları aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalenin 

kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte 

bulunamazlar. 

5. Satış ihalesinden doğacak masraflar, damga vergisi bedeli, ilan bedeli, KDV bedeli , her 

türlü tapu harçları, alım satım vergisi, varsa bina ve arazi vergileri alıcıya aittir.  

6. İhale bedeli, damga vergisi bedeli, ilan bedeli ve KDV bedeli ihalenin onayını takip 

eden tebligat tarihinden itibaren 15 gün olan yasal süresi içerisinde peşin olarak veya ihale 

bedelinin  %50 si, KDV bedeli ve diğer harçların tamamı ihalenin onayını takip eden tebligat 

tarihinden itibaren 15 gün olan yasal süresi içerisinde peşin, kalan satış bedelinin  %50 sine ise 

her yıl için %10 vade farkı uygulanmak üzere en çok 2 yıl (24 ay) aylık taksitle ödenecektir. 

1. Geçici Teminat Bedeli en geç ihale günü saat 12:00 ‘e kadar yatırılacaktır. 

2. Belediye, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

NO MAHALLE ADA PARSEL 
YÜZÖLÇÜMÜ 

( m² ) NİTELİĞİ 
TAPUDAKİ 
NİTELİĞİ 

İNŞAAT 
ALANI 
( m² ) 

MUHAMMEN 
BEDEL 

(TL) 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 

(TL) 
İHALE 
TARİHİ 

İHALE 
SAATİ 

1 
HACETTEPE 

(TURAN) 
421 32  292,00 ARSA ve YAPI AHŞAP EV 356,00 

2.100.000,00 
+ 

KDV 
63.000,00 29.01.2020 16:00 

 276/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansından (BEBKA): 

PERSONEL ALIM İLANI 
Ajansımıza, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer 

Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200’üncü maddesi 
ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Bursa, Eskişehir ve Bilecik 
illerinde istihdam edilmek üzere toplam 6 (altı) Uzman, 1 (bir) İç Denetçi ve 2 (iki) Destek 
Personel alımı yapacaktır. 

BEBKA' nın merkez ofisi Bursa’da olup Eskişehir ve Bilecik illerinde Yatırım Destek 
Ofisleri bulunmaktadır. Ajans, faaliyetlerini Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde sürdürmektedir. 
Sınavda başarılı olan adaylar Bölge illerinden (Bursa, Eskişehir, Bilecik) Ajansın uygun göreceği 
herhangi birinde istihdam edilecektir. (İç denetçi Ajansın merkez çalışma ofisinin bulunduğu 
Bursa İlinde istihdam edilecektir.) 

SINAV TAKVİMİ 
Tablo 1: Sınav Başvuru Takvimi* 
 

BAŞVURU TARİHLERİ 03/02/2020 – 14/02/2020 

SÖZLÜ SINAVA KATILACAKLARIN İLANI 21/02/2020 

BAŞVURU YERİ https://sinavbasvuru.sanayi.gov.tr 

İLAN ve SINAV SONUÇLARI DUYURU YERİ http://www.bebka.org.tr/ 

 
* Ajans, herhangi bir sebep ile internet sitesinde yayınlamak sureti ile yukarıda 

açıklanmış olan sınav başvuru takvimini değiştirme ve yeniden belirleme yetkisine sahiptir. 
1. ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR 
a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz 
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, 
resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı 
hükümlü bulunmamak, 

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, 

https://sinavbasvuru.sanayi.gov.tr/
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e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
şartları aranır. 
2. UZMAN PERSONEL İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI 
2.1. Uzman Personel İçin Sınava Giriş Şartları 
a) İktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, ekonometri, 

sosyoloji, şehir ve bölge planlama ve Tablo-2’de belirtilen mühendislik dallarında veya bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
lisans düzeyinde mezun olmak,  

b) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde 
veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan 
başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru 
tarihi itibarıyla sahip olmak, 

Denklik tablosuna ÖSYM’ nin aşağıdaki linkinden ulaşılabilir: 
https://www.osym.gov.tr/Eklenti/101,yabanci-dil-esdegerlikleri-250713pdf.pdf?0 

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi [ÖSYM] tarafından; 22-28-29 Temmuz 2018 ve 
14-20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) mezun 
oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıda belirtilen puan türlerinin en az birinden 80 puan almış 
olmak.  

Tablo 2: Uzman Personelin Mezun Olmaları Gereken Bölüm ve KPSS puan Türleri 
 

ALAN 

KPSS 
PUAN 
TÜRÜ 

KPSS 
TABAN 
PUANI 

ALINACAK 
UZMAN SAYISI 

İktisat/İşletme/Maliye/Kamu 
Yönetimi/Uluslararası İlişkiler  

P14, P19, 
P24, 

P29, P34, 
P44 

80 1 kişi 

İstatistik/Ekonometri  P12, P13 80 1 Kişi 
Sosyoloji/Şehir ve Bölge Planlama P1, P3 80 1 Kişi 
Elektrik veya Elektronik Mühendisliği 
Dalları 

P1 80 1 Kişi 

Makine veya Mekatronik Mühendisliği 
Dalları 

P1 80 1 Kişi 

Bilgisayar Mühendisliği/Endüstri 
Mühendisliği/İşletme Mühendisliği 

P1 80 1 Kişi 

 
Alınacak olan 6 (altı) uzman personel yukarıda belirtilen pozisyonlardan seçilecektir. 

Adaylar iş talep formunda hangi pozisyon için başvuru yapacaklarını belirtmelidirler. Her aday 
sadece bir pozisyon için başvuru yapabilir, birden fazla pozisyon için başvuru yapan 
adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.  
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Tüm uzman adaylar başvuruda bulunacakları pozisyonla ilgili aranan şartları ve varsa 
aşağıda belirtilen tercih sebeplerini belgelemek zorundadır. 

2.2 Uzman Personel İçin Tercih Sebepleri  
Uzman personel için aşağıda belirtilmiş olan tercih kriterlerinden bir ya da birden 

fazlasına sahip olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır. 
a) Hibe veya Mali Destek Yönetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve 

Uygulamaları, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY), Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş 
Milletler, Kalkınma Ajansları vb. ulusal veya uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen 
program/projelerde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

b) Kümelenme, rekabetçilik, girdi-çıktı, etki analizleri gibi sosyal, ekonomik ve 
mekânsal alanda kapsamlı istatistiki analizler, bölgesel gelişme ve kalkınma kuramları, ulusal ve 
bölgesel planlama çalışmaları, sosyal ve kırsal kalkınma konularında bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak, 

c) Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin- ruhsat işlemleri ve yasal 
uygulamaları, teşvik politikaları ve teşvik uygulamaları, bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel 
tanıtım, uluslararası doğrudan yabancı yatırım ve yatırım ortamı değerlendirme konularında bilgi 
ve tecrübe sahibi olmak, 

ç) Yatırım fizibilitesi ve fizibilite çalışmaları ve sektörel bazlı analizler, raporlamalar 
konusunda bilgi sahibi olmak, 

d) Kamu İhale Kanunu’na göre satın alma işlemleri gerçekleştirme, şartname, ihale ve 
sözleşme hazırlama, devlet muhasebe sistemi, analitik bütçe uygulamaları, insan kaynakları, 
finansal tabloları okuma/yorumlama ve mali analiz, mali denetim, muhasebe ve vergi denetimi, 
usulsüzlük incelemeleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

e) Bölgede yoğunlaşmış otomotiv, makine-metal, tekstil, havacılık, raylı sistemler, 
savunma sanayi, seramik, gıda, mermer, beyaz eşya, madencilik, turizm gibi sektörlerde yönetim, 
üretim, lojistik, pazarlama vb. alanlarda iş tecrübesine sahip olmak, 

f) Kurumsal iletişim ve stratejik iletişim yönetimi gibi alanlarda bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak, 

g) İlgili alanlarda yüksek lisans / doktora yapmış olmak, 
ğ) İngilizce dışında Almanca, Arapça, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Çince, Korece, 

Rusça, dillerinden en az birini iyi derece bilmek ve bunu belgelemek. 
3. İÇ DENETÇİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI 
3.1 İç Denetçi İçin Sınava Giriş Şartları 
Ajansımızda iç denetim faaliyetlerini sistematik ve disiplinli olarak uluslararası standartlar 

ve kamu iç denetim standartlarına uygun şekilde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapmak 
üzere bir iç denetçi istihdam edilecektir. İç denetçi olarak istihdam edilecek personel için sınava 
giriş şartları aşağıda belirtilmiştir;  

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara 
denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından mezun olmak, 

b) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) 
düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği 
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bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye 
başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak, 

Denklik tablosuna ÖSYM’ nin aşağıdaki linkinden ulaşılabilir: 
https://www.osym.gov.tr/Eklenti/101,yabanci-dil-esdegerlikleri-250713pdf.pdf?0 

c) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az beş yıl çalışmış olmak ve 
kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından 
birine sahip olmak, 

3.2  İç Denetçi Adayları İçin Tercih Nedenleri 
a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
b) İlgili alanlarda yüksek lisans / doktora yapmış olmak, 
4. DESTEK PERSONEL İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI 
4.1.Destek Personel İçin Sınava Giriş Şartları 
a) Ortaöğretim mezunu olmak ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi [ÖSYM] 

tarafından; 2018 yılında yapılan Ortaöğretim Kamu Personel Seçme Sınavında P94 puan türünden 
asgari 60 puan almış olmak.  

veya  
b) Ön lisans düzeyinde mezun olmak ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi [ÖSYM] 

tarafından; 2018 yıllında yapılan Ön Lisans Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP 93 puan 
türünden asgari 60 puan almış olmak. 

veya  
c) Üniversitelerin iktisat, işletme, maliye, muhasebe, muhasebe ve finansal yönetim ve 

buna benzer bölümlerden denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarının bu bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak ve Ölçme Seçme 
ve Yerleştirme Merkezi [ÖSYM] tarafından; 22-28-29 Temmuz 2018 ve 14-20-21 Temmuz 2019 
tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında P1, P2 veya P3 puan türlerinden asgari 60 
puan almış olmak. 

4.2 Destek Personel İçin Tercih Sebepleri 
a) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatına sahip veya stajını tamamlamış olmak, 
b) Muhasebe veya satın alma konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
c) Kamudaki Muhasebe Sistemi veya Kamu İhale Kanunu’nda tanımlanan satın alma 

süreçleri hususunda deneyim sahibi olmak, 
5. BAŞVURU TARİHİ, BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 
Başvurular, 03/02/2020 tarihinden başlayarak 14/02/2020 tarihi saat 23.59'a kadar 

www.sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma 
Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır. 

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle 
elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih 
nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili 
bölümlerine eklemeleri zorunludur. 

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun 
olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi şu 
şekildedir:  



13 Ocak 2020 – Sayı : 31007 RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 

 

 
Belge 

Uzman 
Personel 

İç 
Denetçi 

Destek 
Personeli 

1 Özgeçmiş ve Fotoğraf ✓ ✓ ✓ 
2 Diploma ya da Mezuniyet Belgesi ✓ ✓ ✓ 
3 2018-2019 yıllarında yapılan KPSS Sonuç Belgesi ✓ - ✓ 

4 

Uzman personel ve İç Denetçi adayları için Yabancı 
Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuç belgesi ya da 
buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 
uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi 

✓ ✓ - 

5 Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler  ✓ ✓ ✓ 
6 Adli Sicil Kaydı ✓ ✓ ✓ 

7 
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya 
en az 1 yıl erteletmiş olduğunu gösteren belgeler 

✓ ✓ ✓ 

8 
İç denetçi adayları için kamuda veya özel sektörde 
denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış 
olduğunu gösterir belge 

- ✓ - 

9 
İç denetçi adayları için kamu iç denetim sertifikası 
veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim 
sertifikası 

- ✓ - 

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için 
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi 
kabul ve beyan etmiş sayılır.  

6. ÖN DEĞERLENDİRME VE SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRI 
Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe yapılacak ön değerlendirmeden sonra 

mülakat sınavına katılacak adaylar ve sınav yeri 21/02/2020 tarihinde Bursa Eskişehir Bilecik 
Kalkınma Ajansı internet sitesinde (http://www.bebka.org.tr/) ilan edilecektir.  

Ajansa yapılan başvurular, KPSS puanına göre sıralama yapılacaktır. Puan sıralaması 
listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının beş katı 
aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenip Ajansın ilan panosunda ve 
internet sitesinde ilan edilecektir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan 
adaylar da yarışma sınavına davet edilecektir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit 
edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit 
edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen 
kişiler yarışma sınavına alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz 
sayılacak ve bunlarla sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme 
yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve 
haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaktır. 

Yarışma sınavı daveti, Ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından 
itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir 
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hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne 
kadar uzatılabilir. 

Unvanlarına Göre Sözlü Sınava Çağrılacak Personel Aday Sayıları 
 

Personelin Unvanı Alınacak Personeli Sayısı Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı 
İç Denetçi 1 (bir) Kişi 5 (beş) Kişi 

Uzman Personel 6 (altı) Kişi 30 (otuz) Kişi 
Destek Personel 2 (iki) Kişi 10 (on) Kişi 

 
7. YARIŞMA SINAVININ YAPILIŞ ŞEKLİ VE İÇERİĞİ 
Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri zamanında Genel Sekreterliğe 

teslim etmiş olan kişiler yarışma sınavına alınırlar. 
Yarışma sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri 

arasından belirlenecek iki kişi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki kişi olmak 
üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır.  

Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi 
birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve 
temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin 
mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı 
not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri 
adaylardan ister. 

8. SINAV YERİ VE TARİHİ 
İç denetçi, uzman personel ve destek personeli adayları için yarışma sınavı tarihleri ve 

yeri daha sonra ajansın internet sitesinde yayınlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ajans, herhangi 
bir sebep ile Ajansın web sitesinde yayınlamak sureti ile son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, 
mülakata çağrılacakların açıklanma tarihini değiştirmeye, sınav tarihini ve yerini değiştirmeye ve 
yeniden belirlemeye yetkilidir. 

Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar belirtilen adreste, kimlik no içerir nüfus 
cüzdanı ile hazır bulunacaklardır. 

9. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI 
Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. 

Sınav başarı notu yüz puan üzerinden yetmiştir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan 
edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama 
yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma 
sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış 
hak teşkil etmez. 

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar 
arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan 
durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu 
pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre 
istihdam edilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır. 
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Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş 

kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp 

başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. 

Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda 

ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir. Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları 
Ajansın resmi internet sitesinde (http://www.bebka.org.tr) ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, 

göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir. 

10. SONUÇLARIN DUYULMASI VE GÖREVE BAŞLATILMA 
Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi 

için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün 

içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir. 

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir 

makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde 
bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat 

edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep 

nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz. 

Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda 
bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan 

adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri 

hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.  

11. PERSONELİN İSTİHDAMI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI 
Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, 

Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli (4857 sayılı İş Kanuna 

göre) iş akdi yapılır. Söz konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı ya da Yönetim 

Kurulunun vereceği yetkiye istinaden Ajans Genel Sekreteri tarafından imzalanır. 
Sözlü yarışma sınavında başarılı bulunan adaylar ile iş sözleşmesi imzalanmasını 

müteakip, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 27. maddesi uyarınca Ajans personelinin 

görev yeri, personelin unvan ve müktesep hak ücreti saklı kalmak kaydıyla personelin muvafakatı 

aranmaksızın değiştirilebilir. 
Ajans personelinin çalışma saatleri hafta içi 08:00-18:00 arası olup; haftada toplam 45 

saattir. Ancak personel, kendisine verilen işi mesai saatlerine bağlı kalmaksızın tamamlamakla 

mükelleftir.  

Personel, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanununa tabidir. 

Ajans'ta göreve başlayacak personele verilecek ücret, 375 sayılı Kanun hükmünde 

Kararnamenin Ek 11 inci maddesi doğrultusunda belirlenecektir. 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 

 53/1-1 
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İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel 

Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir. İlanda 

belirtilen şartları sağlayan adaylar 2018 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla 

yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 1(bir) katı kadar yedek 

kadro belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları 

taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

 

UNVANI SAYISI CİNSİYETİ ARANAN NİTELİKLER 

PUAN 

TÜRÜ 

HEMŞİRE 91 E-K 

- Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, 

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya 

Sağlık Memurluğu lisans programlarının 

birinden mezun olmak. 

2018 yılı 

KPSSP3 

SAĞLIK 

TEKNİKERİ 
2 E-K 

- Yükseköğretim kurumlarının Pataloji 

Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar 

Teknikleri önlisans programlarının 

birinden mezun olmak. 

2018 yılı 

KPSSP93 

SAĞLIK 

TEKNİKERİ 
4 E-K 

- Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji 

veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 

önlisans programlarının birinden mezun 

olmak. 

2018 yılı 

KPSSP93 

SAĞLIK 

TEKNİKERİ 
4 E-K 

- Yükseköğretim kurumlarının Anestezi 

veya Anestezi Teknikerliği önlisans 

programından mezun olmak. 

2018 yılı 

KPSSP93 

 

ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR  

1. 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.  

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak. 

4. 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen 

sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı 

çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete 

girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.) 



13 Ocak 2020 – Sayı : 31007 RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 

 

5. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 

kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi 

esaslarına 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 bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli 

personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu 

tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir. 

 

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI  

İlan Tarihi : 13/01/2020 

Başvuru Bitiş Tarihi  : 24/01/2020 

 

Başvuruda İstenilen Belgeler: 

 

1. Başvuru Dilekçesi 

2. Özgeçmiş 

3. 1 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olacaktır) 

4. E-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı  

5. Nüfus cüzdanı fotokopisi  

6. KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır) 

7. Adli Sicil Kaydı 

 

Başvurular personelilan.inonu.edu.tr adresinden online yapılacaktır. 

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

 

 Yerleştirme sonuçları son başvuru tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde 

www.inonu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. İlan tebligat mahiyetinde olup, başvurusu kabul 

edilip kazanan ve kazanamayan adaylar kurum web sitesinde duyurulacaktır. 

 320/1-1 
  

http://www.inonu.edu.tr/
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte 

bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından 

belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 60 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer bir puan almış olmak 

gerekmektedir 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet 

vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt 

örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin 

Onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, 

yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel 

çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) takım 

dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları 

gerekmektedir. 

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları 

Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine 

yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi 

içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.  

Duyurulur. 

İlk Başvuru Tarihi : 13.01.2020 

Son Başvuru Tarihi : 28.01.2020 

 

BİRİM BÖLÜM/ALAN ÜNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Yüksek Lisans ve Doktora 

eğitimini Uygulamalı 

Matematik alanında yapmış 

olmak. Bulut Bilişimi ve Yapay 

Zeka konularında yayın ve 

çalışmaları olmak. 

 240/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hakkari Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen 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.


