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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden:

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Bandırma Onyedi Eylül Üniver-

sitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-

netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (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 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BANÜ-UZEM): Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

d) Rektör: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörünü,

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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e) Uzaktan Eğitim: Yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin bilgi
ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı
arasında ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşime dayalı olarak derslerin bizzat öğ-
retim elemanı tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eş zamanlı biçimde
verildiği eğitimi,

f) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik uzaktan eği-

tim ile ilgili araştırma, geliştirme ve organizasyona ilişkin çalışmalar yapmak.
b) Üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan eğitim yöntemleri ile ve-

rilmesi ve uzaktan eğitime yönelik uygulamaların geliştirilmesini desteklemek, bu çerçevede
uzaktan eğitimle ilgili stratejik planlama yapmak.

c) Bilimsel çalışmaların geliştirilmesini sağlayacak uzaktan eğitim altyapısını sunmak,
kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek,
analiz etmek, programlar önermek, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezin amacı ve faaliyet alanı ile ilgili bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara
aktarmak ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını
belirlemek, projeler geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya
süresiz yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:
a) Eğitim ve öğretim faaliyetlerini ön planda bulundurmak kaydıyla; özel veya kamu

tüzel kişilerine veya gerçek kişilere, ulusal ve uluslararası kuruluşlara ihtiyaç duydukları alan-
larda; uzaktan eğitim yoluyla verilecek eğitim veya ilgili mevzuat çerçevesinde sertifika prog-
ramları, kurslar, seminerler ve konferansları düzenlemek ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu
sağlamak, danışmanlık hizmetleri vermek, proje hazırlamak ve proje yürütmek.

b) Kamu idareleri, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların ta-
lepleri doğrultusunda; görevde yükselme, unvan değişikliği, yeterlik, seçme, kurum içi ve giriş
sınavları gibi tüm sınavların şahsen veya internet üzerinden başvurularının alınmasından, so-
nuçların duyurulmasına kadar tüm sınav sürecini yürütmek.

c) Üniversite bünyesinde uzaktan eğitim yoluyla yürütülecek ortak dersler ile ön lisans,
lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü eğitim programları için gerekli teknik ve eğitimsel alt-
yapıyı sağlamak.

ç) Uzaktan eğitimde kullanılacak eğitsel içerikleri, alan uzmanları ile iş birliği içerisinde
belirlenen standartlara göre geliştirmek, gerekli destekleri sunmak ve öğrencilerle paylaşmak.

d) Uzaktan eğitim yoluyla verilecek eğitim veya ilgili mevzuat çerçevesinde sertifika
programları, kurslar, seminerler ve konferanslar gibi eğitim faaliyetlerinde görev alacak öğretim
elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.
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e) Uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen faaliyetlerin sunucu/istemci altyapı örgüt-

lenmesi, iletişim/etkileşim planlama ve uygulamalarını yapmak, öğrenci destek hizmetleri, ölç-

me ve değerlendirme çalışmaları ve halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini yapmak.

f) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarını yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı olarak görev yapan öğretim üyeleri

arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar

görevlendirilebileceği gibi, süresi sona ermeden de Rektör tarafından görevden alınabilir. Mü-

dür, Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı so-

rumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, kurulların toplantı

gündemini oluşturmak ve Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin çalışma hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim

Kurulunun görüşünü alarak süresi içinde Rektöre sunmak.

ç) Merkezin yıllık ve uzun vadeli yatırım bütçelerini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun

görüşünü alarak süresi içinde Rektöre sunmak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Yönetim Kuru-

luna sunmak.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak.

(3) Merkezin faaliyetlerine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin kadrolu öğretim ele-

manlarından en fazla iki kişi üç yıl için Müdür tarafından müdür yardımcısı olarak görevlen-

dirilmek üzere Rektörün onayına sunulur. Müdür yardımcıları Müdürün kendilerine vereceği

görevleri yapar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer. Müdürün

geçici olarak görevinden ayrılması halinde yardımcılarından biri, müdür yardımcısı bulunma-

dığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenen kişi Müdüre vekâlet eder.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün teklif ede-

ceği ve Rektör tarafından görevlendirilen Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından üç

yıl için seçilen en az beş öğretim üyesinden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üç kez arka arkaya veya toplam beş

kez mazeretsiz olarak toplantılara katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği sona erer ve

yerine aynı usulle kalan süreyi tamamlamak üzere başka bir üye görevlendirilir.
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(2) Müdür ve müdür yardımcıları görevli oldukları sürece Yönetim Kurulunun tabii
üyesidir. Bunların görevleri herhangi bir nedenle sona ermesi halinde Yönetim Kurulu üyeliği
de sona erer.

(3) Yönetim Kurulu, her eğitim-öğretim yılında en az bir kez salt çoğunlukla toplanır
ve oy çokluğuyla kararlarını alır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu ağırlıklıdır.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Müdür tarafından sunulan faaliyet raporunu, yıllık çalışma programını ve bütçesini

görüşerek, karara bağlamak.
c) Merkezin faaliyetleri doğrultusunda oluşacak mali konulara ilişkin kararları almak.
ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip karara bağlamak.
d) Merkez bünyesinde, Merkezin faaliyetlerine yardımcı olmak üzere görev yapacak

öğretim elemanlarını belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.
e) Müdürün teklifi üzerine çalışma birimlerinin sorumlularını belirlemek.
f) Uzaktan eğitim faaliyetleri ve mevzuat geliştirme kapsamında, Üniversite Senatosuna

ve Yönetim Kuruluna sunulması gereken hususlarda karar almak.
g) Uzaktan Eğitim faaliyetlerinin içeriklerini ve ders materyallerini onaylamak.
ğ) İlgili mevzuat uyarınca gerekli diğer işleri görüşmek ve/veya karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından görevlendirilen Üniversiteye bağlı

fakülte dekanlıkları, enstitü müdürlükleri, yüksekokul müdürlükleri, meslek yüksekokul mü-
dürlükleri, Rektörlüğe bağlı bölüm başkanlıkları ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğü’nden birer akademik üye, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığından birer üye, Müdür ve yardımcıları olmak üzere en fazla yirmi beş üyeden
oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Müdürün herhangi bir nedenle görevi sona er-
mesi halinde, müdür yardımcıları da dahil olmak üzere Danışma Kurulu üyelikleri sona erer.
Buna ek olarak, müdür yardımcısının herhangi bir nedenle görevinin sona ermesi halinde de
ilgili müdür yardımcısının Danışma Kurulu üyeliği sona erer.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine o üyelerin ait olduğu birimden olmak
ve kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine olağan olarak yılda en az bir kere, gerekli
hallerde daha sık olmak üzere toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı için salt çoğunluk aranır.
Danışma kurulunun kararları Yönetim Kurulu tarafından kabul edildikten sonra uygulanır.

(4) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli kararlar almak ve

önerilerde bulunmak.
b) Müdür tarafından hazırlanmış ve Yönetim Kurulunca onaylanmış yıllık faaliyet ra-

porunu, bütçe ile çalışma programını, eğitim faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve yürü-
tülmekte olan mevcut çalışmalar hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak, bir sonraki
çalışma yılına ait programı değerlendirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 10 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
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Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 12 – (1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve de-

mirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 19/2/2018 tarihli ve 30337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ban-

dırma Onyedi Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Arel Üniversitesinden:

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/10/2018 tarihli ve 30568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Arel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı madde-

sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) ÖSYM kılavuzunda yer alan burslu ve indirimli programlara yerleşen öğrencilerin

bursları ve indirimleri başarı durumuna bakılmaksızın, zorunlu hazırlık sınıfı hariç, lisans bö-

lümlerinde 4+1 yıl, Tıp Fakültesi için 6+1 yıl ve ön lisans programlarında 2+1 yıl boyunca de-

vam eder. Hazırlık sınıfı olan programlarda belirlenen sürelere 1 yıl eklenir. Kayıt yenilenme-

yen ve ders kaydı yapılmayan süreler, bu süreye dâhildir. Yaz Okulu burs kapsamı dışındadır.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/10/2018 30568

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 30/10/2019 30933
2- 21/5/2020 31133
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden:
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Okul Öncesi

Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline 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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür yardımcısı: Merkezin Müdür yardımcısını,
d) Rektör: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, bölgenin okul öncesi eğitim çağı çocuklarının eğitim

sorunlarının tespiti ve bu sorunların giderilmesidir.
(2) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bölgenin okul öncesi eğitim çağı çocuklarının eğitim sorunlarının tespiti ile sorun-

ların giderilmesine yönelik yeni projeler üretmek ve bu suretle eğitim kalitesini arttırmak; okul
öncesi eğitim, aile-çocuk iletişimi, çocuk sağlığı ve çocuk psikolojisi alanlarında bilimsel araş-
tırmalar ve çalışmalar yapmak.

b) İlgili bakanlık ile kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, Üniversitenin bu alanda
öğrenim gören öğrencilerine ve öğretim elemanlarına uygulama, araştırma ve bilimsel çalışma
ortamları hazırlamak.

c) Uygulama anaokullarında eğitim görecek çocukların, eğitim ve sağlık bilimleri ge-
reklerine uygun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal açılardan gelişimlerini ve yaratıcılıklarını
en üst seviyeye çıkarmak; problem çözme, düşünme ve karar verme becerilerini desteklemek
ve bu alanda eğitim kalitesini geliştirecek programlar oluşturmak.

ç) Eğitimin sürekliliği ve okul öncesi eğitim çağındaki çocukların tüm alanlardaki ge-
lişimlerini desteklemek amacıyla, aile ve çocuk bakımını üstlenen bireylere yönelik eğitim
programları ve kurslar düzenlemek.
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d) Faaliyet konularıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası alanda, resmi ve özel kurum
ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, ortak projeler üretmek.

e) Okul öncesi ve ilgili alan öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerinin artırılması konu-
sunda resmi ve özel kuruluşların ihtiyaç duydukları hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim desteğini
sunmak.

f) Faaliyet alanına giren konularda yayınlar yapmak, konferans, kongre, sempozyum,
seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından, Rektör tara-

fından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün
görevi başında bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından biri, Müdüre vekalet eder.
Vekalet süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, çalışmalarından
Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere en çok iki kişiyi üç yıl için
müdür yardımcısı olarak seçmek üzere Rektöre önerir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür
yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. 

(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu kurulların gündemini

oluşturmak, toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
b) Merkezin bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzen-

lemeleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek.
c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir

önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak.
ç) Her yıl sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durum ve işleyişi hakkında Rektöre

rapor vermek.
d) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit

etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak. 
e) Merkezi temsil etmek.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi

ve Rektörün onayı ile Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendi-
rilecek en az dört üyeden oluşur. Gerek duyulduğunda Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile
faaliyet alanı ile ilgili kamu ve özel kurumlardan da üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu
üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev
süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamam-
lamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yö-
netim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Toplantı yeter sayısı, Yönetim Kurulu üye tam sayısının
salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Her üye oyunu ka-
bul veya ret şeklinde verir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullan-
dığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
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(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını ha-

zırlamak ve yürütmek, faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda Senatonun kararı ve Rektörün onayı
ile gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak.
c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesine ilişkin ka-

rarları almak.
ç) Araştırma ve proje tekliflerini araştırmak ve karara bağlamak.
d) Uygulama anaokullarında ilgili birimlerce yapılacak bilimsel araştırma ve uygula-

malarda anaokulu yönetimi ile ilgili koordinasyonu sağlamak.
e) Öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlerde verilecek katılım belgelerinin şeklini ka-

rarlaştırmak.
f) Merkez bünyesinde araştırma ve proje grupları oluşturmak, bu grupların konularına

ve görevlendirilecek elemanlarına ilişkin kararlar almak.
g) Müdürün önereceği konuları görüşmek ve karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Üniversitenin veya di-

ğer üniversitelerin öğretim elemanları ile ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından
Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen en az 10 en fazla 25 üyeden
oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine gerek görülmesi halinde kalan süreyi tamamlamak için aynı
usulle yeni üye görevlendirilebilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında yılda bir defa ola-
ğan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya
çağırabilir. Danışma Kurulu; Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına
uygun tavsiye kararları alır. Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 10 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine

göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 13 – (1)  23/7/2014 tarihli ve 29069 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ahi

Evran Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Lokman Hekim Üniversitesinden:

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ KAS VE SİNİR HASTALIKLARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Lokman Hekim Üniversitesi Kas ve Sinir

Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-

mektir.

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Lokman Hekim Üniversitesi Kas ve Sinir Hastalıkları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Lokman Hekim Üniversitesi Kas ve Sinir Hastalıkları Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı;  kas ve sinir hastalıklarının tanı ve tedavisinde Üni-

versitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliğini sağlamak ve desteklemek, kas ve sinir

hastalıkları ile ilgili araştırmaları ve araştırmacıları desteklemek, kas ve sinir hastalıkları ko-

nusunda bilimsel çalışma ve gelişmelerden ilgili profesyonelleri haberdar etmek ve eğitim dü-

zenlemek, toplumsal farkındalığı artırmak, kas ve sinir hastalıkları ile ilgili teknolojileri hastalar

ve profesyoneller için ulaşılabilir hale getirmek için çalışmalar yapmak, kas ve sinir hastalık-

larına sahip ve bu nedenle yaşam kalitesi standartları bozulan hasta ve hasta yakınlarını eğit-

mek, aralarındaki dayanışmayı teşvik etmek, onlara danışmanlık hizmetleri vermek ve eğitim

seminerleri düzenlemektir.
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Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Disiplinler arası araştırma ve uygulama alanı olan kas ve sinir hastalıkları konusunda,

Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine

katılımını sağlamak.

b) Kurs ve seminer gibi bilimsel eğitim çalışmaları yapmak.

c) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve ya-

yınları temin etmek, çalışmaları duyurmak için gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile çevrim içi

olarak dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.

ç) Farklı disiplinlerden kas ve sinir hastalıkları konusunda araştırmalar yapan bilim in-

sanları ile uzmanları bir araya getirerek ulusal ve/veya uluslararası araştırma/geliştirme projeleri

oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak.

d) Kas ve sinir hastalıkları konusunda ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel,

sempozyum, konferans gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek.

e) Kas ve sinir hastalıkları konusunda aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü

ve/veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak.

f) Birimler arası iş birliği yaparak konuyla ilgili toplumsal bilinci geliştirmek adına kas

ve sinir hastalığına sahip olan kişilere ve diğer bireylere eğitim hizmetleri vermek.

g) Kas ve sinir hastalıklarının erken dönemde belirlenmesi, önlenmesi ve sorunların

azaltılması yönünde çalışmalar yapmak, hastalıklardan kaynaklı işlevsel bozukluklara sahip

bireylerin etkin ve kaliteli rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak ve hastalığa

ve bozukluklara sahip bireylerin yakın çevresinin yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-

dirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim ele-

manları arasından iki kişi, üç yıl için Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yar-

dımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştire-

bilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.

Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde

yardımcılarının da görevi sona erer.
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(4) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütül-

mesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli ön-

lemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantının gündemini

belirlemek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmelerin yapılmasını Rektöre önermek.

e) Uygulama birimlerinin faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak Yönetim

Kurulunu bilgilendirmek.

f) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin

düzenlenmesi, yürütülmesi, yönlendirilmesi ve denetimini sağlamak. 

g) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkın-

daki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile kas

ve sinir hastalıkları alanıyla ilgili uzmanlar arasından Rektör tarafından görevlendirilen iki üye

olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır, eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk

sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre

sunmak.

c) Merkez personelinin isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Müdürün Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak.

d) Gerekli hallerde Merkez faaliyetleri ile ilgili uygulama birimleri kurmak ve bunların

görevlerini düzenlemek.

e) Merkez personelinin; eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki

isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

f) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

Danışma Kurulu 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı

sağlamak ve Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunmak üzere oluşturulan

kuruldur.
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(2) Danışma Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya

çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen Üniversitede görevli öğretim elemanları ile

Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek resmi veya özel kurum ve kuruluşların tem-

silcileri ile bu konuda değerli hizmetler vermiş kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rek-

tör tarafından görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur. 

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan görevlerinden

ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Sü-

resi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(4) Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üze-

rine yılda en az iki kez üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Müdür gerekli gördüğü

takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda

değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmak.

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

c) İlgili kuruluşlar arasında iş birliği sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulama birimleri

MADDE 14 – (1) Merkezin amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde ihtiyaç du-

yulan uygulama birimleri Yönetim Kurulu tarafından kurulur. Uygulama birimlerinin görevleri

ile çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Uygulama birimleri, bir başkan ve birimin görevleri ile ilgili ihtiyaç duyulan uz-

manlardan oluşur. Birim başkanları, ilgili alanda çalışmaları olan ve Merkezde görev yapan

öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından görevlendirilir. Birimlerin faaliyet alanları ile ilgili

ihtiyaç duyulan uzmanlar ise birim başkanları tarafından belirlenir ve Müdüre önerilir. 

Personel ihtiyacı 

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır. 

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli

Heyet Başkanı bu yetkisini Rektöre veya Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİM, UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitim,

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitim, Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 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) Çalışma birimi: Merkeze bağlı faaliyet birimini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Trakya Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitim, Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Özel yetenekli öğrenci (ÖYÖ): Yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen, yaratıcılığa, sa-

nata, liderliğe ilişkin kapasitede önde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anla-

yabilen, ilgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren

öğrenciyi,

e) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) ÖYÖ’nün tanılanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, tanılama ve değerlendirme

modelleri geliştirmek. 
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b) ÖYÖ için örgün, yaygın ve uzaktan eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak.

c) ÖYÖ’nün eğitimi ile ilgili öğretmen eğitimi yapmak ve ilgili resmi ve özel kurumlara

danışmanlık yapmak.

ç) ÖYÖ’nün eğitimi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları ile iş bir-

liği yaparak bu okullarda bulunan ÖYÖ’nün eğitimine katkı sağlamak.

d) Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki özel yetenekli bireylerin bilim insanı olarak yetiş-

melerine katkı sağlamak için çeşitli alanlarda zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış ve bireyselleş-

tirilmiş eğitim modelleri ve programları geliştirmek, bu öğrencilerle birlikte bilim ve doğa

kampları, yaz ve kış bilim okullarında etkinlikler düzenlemek.

e) Zekâ, üstün zekâ, üreticilik ve bütün özel yeteneklilerin eğitimi alanlarında bilimsel

araştırmalar yürütmek ve bu alanlarda araştırmacılar yetiştirmek.

f) Özel yetenekli bireylerin ailelerine yönelik eğitim, danışma ve rehberlik faaliyetle-

rinde bulunmak, bu konuda ilgili resmi ve özel kurumlara danışmanlık yapmak.

g) Özel yeteneklilere yönelik ülke ölçeğinde stratejik bilgi üretmek, bilimsel araştır-

malar yapmak, yapılanları değerlendirmek ve araştırma ve geliştirme merkezi oluşturmak.

ğ) Özel yeteneklilerin eğitimi boyunca izlenmesine, profesyonel meslek yaşamları bo-

yunca da iş birliğinin sürdürülmesine ilişkin uygulamalar yapmak.

h) Özel yeteneklilerin sağlıklı bir mizaç eğitimi ile milli ve uluslararası değerleri tanı-

malarını, benimsemelerini, geliştirmelerini ve bu değerlere saygı duymalarını; lider ve üretici

düşünce yeteneklerini milli ve toplumsal bir bakış açısıyla ülke kalkınmasına yarar sağlayacak

biçimde geliştirmek.

ı) Özel yeteneklilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanların tamamında bütüncül

gelişimlerini sağlayacak çalışmalarda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Zekâ, üstün zekâ, üstün yetenek, özel yetenek ve yaratıcılık alanlarında bilimsel araş-

tırmalar yapmak ve araştırma projeleri, eğitim ve tanılama araçları ve modelleri geliştirmek.

b) ÖYÖ’nün eğitimi ile ilgili örgün eğitim kurumları oluşturulmasına katkıda bulun-

mak.

c) Özel yeteneklilerin eğitimi ile ilgili tüm alanlarda eğitim programları geliştirmek ve

değerlendirmek.

ç) Üniversite kapsamında ÖYÖ’nün  laboratuvar ve atölye ortamlarında destek eğitim

almalarını sağlamak.

d) ÖYÖ için destek eğitim ortamları oluşturmak ve destek eğitim faaliyetleri düzenle-

mek.

e) ÖYÖ’nün eğitimi ile ilgili kurs, sertifika eğitimleri ile öğretmen eğitimleri düzenle-

mek, enstitülerimiz ile iş birliği içinde öğretmenlere ÖYÖ’nün eğitimi ile ilgili lisansüstü eğitim

imkânları oluşturmak.
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f) Türkiye’de tüm eğitim kademesi, tür ve düzeyindeki okul ve kurumlarında görev ya-

pan öğretmenlere özel yeteneklilerin eğitimi konusunda düzenlenecek programlar kapsamında

eğitim vermek.

g) Özel yetenekli bireylere sahip ailelere eğitimler vermek ve danışmanlık yapmak;

destekleyici, güvenlerini artırıcı, çevre ile uyumlu, kendisi ile barışık olma bilinci kazandırmak

ve bu ailelere psikolojik ve sosyolojik bakımdan destek olacak eğitim programları oluşturmak.

ğ) Türkiye ile diğer ülkeler arasında uluslararası düzeyde özel yetenekli bireyler için

bilim ve doğa kampları, yaz ve kış bilim okullarında etkinlikler, liderlik programları ve diğer

toplantıları düzenlemek.

h) Özel yeteneklilik konusunda uzmanları bir araya getirip ulusal veya uluslararası ka-

tılımlı kongre, panel, seminer, çalıştay, konferans ve benzeri bilimsel faaliyetler düzenlemek

ve katılmak; yurt içinden ve yurt dışından uzman bilim adamlarını davet etmek, özel yetenek-

lilerin eğitimi ile ilgili uluslararası iş birliği yapmak ve uluslararası projelere katılmak.

ı) Türkiye’nin bilim politikasına katkıda bulunmak için ilgili kamu kurum ve kuruluşları

başta olmak üzere özel yetenekli bireylerle ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları

ile ortak çalışmalar, ulusal ve uluslararası projeler planlamak ve uygulamak.

i) Özel yeteneklilerin eğitimlerine yönelik bilimsel nitelikteki çalışmaları yakından

takip ederek bilimsel dergi ve haber bülteni çıkarmak.

j) Özel yetenekli bireylerin, Üniversite öğretim elemanlarının vermiş olduğu kurumsal

ve uygulamalı derslere katılması için ortam hazırlamak.

k) Üniversitedeki akademisyenler ile ilgili eğitim kurumlarının birlikte çalışacakları

projeleri oluşturmak ve gerçekleştirmek.

l) Üniversite bünyesindeki tüm bölüm ve anabilim dallarındaki öğrencilere özel yete-

neklilerin eğitimi ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapmak, lisans ve lisansüstü düzeydeki

derslerin koordinasyonuna destek sağlamak.

m) Sanat ve spor alanlarında özel yetenekli öğrencilere yetenekleri doğrultusunda ça-

lışma ortamları sunmak.

n) Özel yetenekli bireylere uluslararası platformlarda kendilerini geliştirmelerine yar-

dımcı olacak dil kursları düzenlemek.

o) Özel yetenekli bireylerin üretken ve sorun çözen bireyler olarak yetişmelerine imkân

sağlamak üzere zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış ve bireyselleştirilmiş eğitim programları ge-

liştirmek, uygulamak ve değerlendirmek.

ö) İlimizde özel yeteneklilerin eğitimi alanında yürütülen eğitim ve bilimsel faaliyetlerin

akreditasyonunun sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak.

p) Yurt içinde ve dışında özel eğitim kapsamında özel yetenekli olarak tanılanmış bütün

çocukların takibini yapmak ve onları eğitim kampları ve benzeri organizasyonlarla hayata ha-

zırlamak.

r) Özel yeteneklileri, gerektiğinde burs ve kredi alabileceği kurum ve kuruluşlarla bir

araya getirmek, imkânlar ölçüsünde burs ve/veya yardım temin etmek.

5 Ekim 2020 – Sayı : 31265                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



s) Örgün eğitim dışında kalan özel yetenekli bireylerin, iş alanlarındaki ihtiyaca yönelik

olarak teknik buluş ve araçlar geliştirebilmelerine imkân sağlamak ve bu konuda desteklemek.

ş) ÖYÖ’nün uzaktan eğitimi ile ilgili faaliyetlerde bulunmak.

t) ÖYÖ’nün eğitimi ve zekâ gelişimi ile ilgili fiziki ve teknoloji destekli materyaller ve

ortamlar üretmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; özel yetenekliler alanında çalışmaları bulunan Üniversite öğ-

retim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden

görevlendirilebilir.

(2) Müdürün çalışmalarında yardımcı olmak üzere ve Müdürün önerisi alınarak özel

yetenekliler alanında çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından bir

veya iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardım-

cılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.

Vekalet 6 aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yar-

dımcılarının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve idari işleri yürütmek.

b) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, kararları gerektiğinde Rektörlüğe sun-

mak ve uygulamak.

c) Üniversite dışındaki diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlardan, ihtiyaç duyulan

alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlen-

dirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

ç) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezde görev yapacak eğitimcileri, akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını

belirlemek ve görevlendirmelerle ilgili önerileri Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt

içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe önermek.

f) Merkezin ihtiyaç duyduğu maddi imkânları sağlama konusunda ilgili kişi, kurum ve

kuruluşlar ile iletişim kurmak.

g) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, Yönetim Kuru-

lunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
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ğ) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü

çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma gruplarını oluşturmak, ça-

lışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı daimi üye olmak üzere

Üniversitenin öğretim üyeleri arasından bilim alanları dikkate alınarak matematik, fizik, kimya,

biyoloji, coğrafya, tarih, Türk dili, psikolojik danışma ve rehberlik, bilişim teknolojileri, resim,

müzik, spor ve özel eğitim alanlarından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilen

yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler aynı usul ile yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Üst üste

üç toplantıya mazeret bildirmeksizin katılmayan ve üç yıldan önce görevinden herhangi bir şe-

kilde ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni

üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu; en geç üç ayda bir, Müdürün çağrısı veya Yönetim Kurulu üyele-

rinin salt çoğunluğunun talebi üzerine üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Kararlar,

toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde ço-

ğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları düzenlemek.

b) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek uygulanması konusunda

kararlar almak.

c) Değişik bilim alanlarına yatkın özel yetenekli çocukların eğitimine ilişkin olarak ha-

zırlanan projeleri kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kurumlara sunarak hayata geçirilmelerini

sağlamak.

ç) Uygulamalı ve teorik bilim kamplarını; ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte

yürütmek.

d) Eğitim programlarına alınacak özel yeteneklilerin tanılanmasında kullanılacak ölçme

ve değerlendirme araçları ile öğrenci sayısını belirlemek.

e) Merkeze bağlı bilimsel araştırma biriminin çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

f) Merkeze bağlı düzenli olarak yayımlanacak bilimsel dergi için gerekli birimi oluş-

turmak.

g) Merkezin amaçları doğrultusunda diğer sosyal ve bilimsel faaliyetleri planlamak.

ğ) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

h) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek Rektöre sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Merkezin

amaçları kapsamında araştırma ve eğitim faaliyetlerinde bulunan bilim insanları, sanatçılar,

sivil toplum kuruluşu temsilcileri, resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

yerel yönetimlerden temsilciler, topluma mal olmuş kişiler, sporcular, İl Milli Eğitim Müdür-

lüğü temsilcisi ve Eğitim Fakültesi Dekanı ile gerekli görülen ilgili kişiler arasından seçilerek

görevlendirilen sekiz üyeden oluşur.
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(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Danışma Ku-

ruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulunda kararlar toplantıya katılanların salt çoğun-

luğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin hazırladığı her türlü araştırma, eğitim, çalışma ve faaliyet plan ve projele-

rini değerlendirmek, bunların uygulanması ve geliştirilmeleri yönünde görüş ve önerilerde bu-

lunmak.

b) Merkezin yıllık faaliyetlerini, işleyişini ve sunduğu hizmetleri değerlendirmek, Mer-

kezin faaliyetleri için yeni konular önermek ve Merkezin faaliyet göstereceği öncelikli alanlar

hakkında görüş bildirmek.

c) Merkezin orta ve uzun vadeli bilimsel ve idarî planlarını değerlendirmek ve Yönetim

Kuruluna önerilerde bulunmak.

ç) Çalışma birimleri oluşturulmasına yönelik olarak Yönetim Kuruluna önerilerde bu-

lunmak.

Çalışma birimleri

MADDE 14 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek, tanılama, destek eğitimi, aile

eğitimi, öğretmen eğitimi, MEB koordinasyon, destek ve bilimsel araştırma ve geliştirme alan-

ları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan farklı alanlarda faaliyetler yürütmek, verimliliği artırmak

ve öncelikli alanlarda çalışmalar yapmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla çalışma birimleri

oluşturulabilir.

(2) Çalışma birimlerinin sorumluları ve üyeleri Üniversite öğretim elemanları arasından

Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Çalışma birimlerindeki faaliyetler, çalışma birimi sorumlularının yönetiminde yü-

rütülerek Müdüre rapor edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır. 

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Ufuk Üniversitesinden:

UFUK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ufuk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların
görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ufuk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araş-
tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, 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 ve 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (UFUZEM): Ufuk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Ufuk Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Ufuk Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitede uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları

yapmak.
b) İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak Üniversitedeki ön lisans, lisans, lisans-

üstü program, sürekli eğitim programları, hizmet içi eğitim ve benzeri programlar kapsamında
uzaktan yapılan eğitim için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetlerine destek
sağlamak, bu eğitimlerin etkin yapılabilmesi için e-öğrenme tabanlı programlar geliştirmek.

c) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam olanakları ile
eğitim-öğretimin başarısını artırmak.

ç) Üniversitedeki akademik birimler ve farklı yerleşkeler arasında etkileşimi ve yar-
dımlaşmayı sağlamak.

d) Uzaktan eğitim yöntemiyle mezuniyet sonrası eğitim programlarına destek olarak
mesleki bilgi güncellemesine yardımcı olmak.
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e) Kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının talep etmeleri ha-
linde uzaktan eğitim ihtiyaçlarını karşılamak.

f) İlgili mevzuat kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki diğer uzaktan eğitim birim ve
merkezleriyle iş birliği yapmak.

g) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan ders içeriklerini sağlamak,
bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu gerçekleştirmek.

ğ) Üniversitede örgün eğitim kapsamında verilmekte olan dersleri, bilgi ve iletişim tek-
nolojilerinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam olanakları ve uzaktan eğitim teknolojileri ile
desteklemek.

h) Başta öğretim teknolojileri kullanma becerisi olmak üzere, sağlanan teknoloji alt ya-
pısının doğru ve etkin kullanımı ve iş akışındaki aksaklıkları gidermek için verilmesi planlanan
kısa süreli eğitimleri, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam ola-
nakları ve uzaktan eğitim teknolojileri ile desteklemek ve planlanmasına yardımcı olmak.

ı) Bilgi ve iletişim teknolojileri ve uzaktan eğitim teknolojilerinin kullanılması için aka-
demik ve idari personele gerekli desteği vermek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uzaktan eğitim kapsamında Üniversite bünyesinde yürütülen ön lisans, lisans, lisans

tamamlama, lisansüstü programlar ile hizmet içi eğitim, kurs, seminer ve benzer programlar
dâhil tüm uzaktan eğitim programları için gereken teknik desteği sağlamak ve bu kapsamda,
ders yükleme, sanal sınıf, beyaz tahta, çevrimiçi sınav ve benzeri uzaktan eğitim uygulamalarını
hazırlamak.

b) Üniversite tarafından uzaktan eğitim yoluyla yürütülecek olan diploma ve benzer
programların standartlarını belirlemek, paydaşlara gerekli eğitimleri vermek, öğretim-yönetim
sistemi ve sunucu altyapılarını hazırlamak.

c) Uzaktan eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanlarının görevlendirilmesi
için gerekli iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Uzaktan eğitim programlarında görevli öğretim elemanlarına, e-öğrenme platformu-
nun kullanımı, ders materyali tasarımı ve geliştirilmesi ile ölçme ve değerlendirme konularında
eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak.

d) Uzaktan eğitim konusunda uygulanmakta olan ilgili mevzuatı takip etmek ve uygu-
lamaları bu kapsamda düzenlemek.

e) Uzaktan eğitim programlarına öğrenci kabulleriyle ilgili gerekli duyuruları yapmak,
kayıt, giriş sınavı, kredilendirme ve benzeri işlemleri gerçekleştirmek.

f) Uzaktan eğitim programlarına katılan öğrencilere uzaktan eğitim sistemiyle ilgili eği-
timler vermek.

g) Öğrencilerin derse katılımı, başarı durumları ve verimlilikle ilgili gerekli ölçme ve
değerlendirmeleri yapmak, sistemle ilgili görüş ve önerileri değerlendirmek.

ğ) İlgili mevzuat kapsamında uzaktan eğitim programlarını başarıyla bitirenlere belge
vermek.

h) Uzaktan eğitim programlarında sunulan altyapının yeterliliği, sistem performansı,
öğrenci destek hizmetleri ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.

ı) Örgün eğitim programlarında görevli öğretim elemanlarına, e-öğrenme platformunun
kullanımı, ders materyali tasarımı ve geliştirilmesi konularında destek sunmak.
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i) Göreve yeni başlamış akademik ve idari personel ve yeni kayıt olan öğrenciler için
Üniversitenin sağladığı teknolojik alt yapının doğru ve etkin kullanımı için gerekli planlama-
ların yapılmasını ve eğitimlerin uzaktan verilmesini sağlamak.

j) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan ders içeriklerinin hazır-
lanmasına destek olmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağla-
mak.

k) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı
nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araş-
tırmaları yapmak veya önermek.

l) İlgili mevzuat kapsamında uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli
ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmak.

m)  İlgili mevzuat kapsamında Üniversite dışındaki ulusal ve uluslararası düzeyde kamu
ve özel kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç duyacakları alanlara yönelik
ortak uzaktan eğitim, sertifika, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar düzenlemek, uzaktan
öğretim yoluyla verilebilecek kurs ve seminerleri önermek ve bu faaliyetleri projelendirmek.

n) Merkezin amaçları doğrultusunda, Rektörlükçe kararlaştırılan diğer faaliyetleri ger-
çekleştirmek.

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 Üniversitenin öğretim ele-

manları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden gö-
revlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, üç yıl için
Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. 

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak
bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-
diğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-
tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve bunlar hakkında

Rektörlüğe geri bildirim yapmak.
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d) Merkezin, Üniversitenin diğer birimleriyle uzaktan eğitim-öğretim faaliyetlerine iliş-
kin koordinasyonu sağlamak.

e) Uzaktan eğitim yapılan bölümlerin akademik programlarının oluşturulması sırasında,
ilgili akademik kurullarda bölüm/program başkanlarıyla birlikte görüşmelere katılmak ve ge-
rekli iş birliğini sağlamak.

f) İlgili mevzuat kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri
ile iş birliği yapılmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili her akademik birimden uzaktan eğitim sorumlusu olarak öne-
rilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen birer temsilciden  oluşur. Süresi biten üye
yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün
yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşerek Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan

ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
d) İlgili mevzuat kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile or-

taklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.
f) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, tavsiyede bulunmak. 
g) Bölüm/program başkanlıklarına programda okutulacak ders içeriklerine ilişkin tav-

siye kararları almak.
ğ) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit

etmek ve sunulan raporları değerlendirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7711 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 7911/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2 ADET YEDEKLEME ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 2 adet 

yedekleme ünitesi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 

başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 

tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

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 (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 şartname ve 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, 13/10/2020 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 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca 

belirlenecek bir tarihte 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, Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 7886/1-1 
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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Konya PTT Başmüdürlüğünden: 

1) Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. mülkiyetinde bulunan İsmil Mahallesi Konya Caddesi 

No: 49 Karatay / KONYA adresinde, tapuda Konya ili, Karatay ilçesi, İsmil mahallesi 117 Ada,   

6 Parselde kayıtlı 910,13 m² lik arsa üzerinde bodrum + zemin + 1 normal kattan oluşan 681,43 m² 

alanlı PTT Binası ve Lojmanı Kapalı Teklif - Açık Artırma Usulü ile satışa çıkarılmıştır. 

2) İhalenin yapılacağı yer: Ferhuniye Mah. Vatan Cad. No: 3 Selçuklu / KONYA adresinde 

olup, Telefon No: 0332 238 67 52 Faks No: 0332 236 17 75 Elektronik posta adresi: konya-

yapiteknoloji@ptt.gov.tr’ dir. 

3) İhale konusu taşınmazlara ait ihale şartnamesi Konya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve 

Teknoloji Müdürlüğü Ferhuniye Mah. Vatan Cad. No: 3 Selçuklu / KONYA adresinde ücretsiz 

görülebilir. İhaleye ait Şartname 200,00.-TL karşılığı Konya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve 

Teknoloji Müdürlüğü Ferhuniye Mah. Vatan Cad. No: 3 Selçuklu / KONYA adresinden temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin, ihale şartnamesini satın almaları zorunludur. Diğer 

hususlar İhale Şartnamesinde belirtilmiştir. 

4) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için en geç 27.10.2020 Salı günü Saat 15.00’e 

kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte %10 luk geçici teminat makbuzu veya mektubu 

(Banka teyit yazısı ile birlikte), ihale dokümanının satın alındığına dair belge, ikametgah senedi; 

tebligat için adres beyanı; Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı örneği, tüzel kişi olması 

halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi odasından, idare 

merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın 

yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter 

tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri 

(Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişi olması halinde şirket 

ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret 

Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri) 

vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile 

noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı Şartname ile birlikte en geç 27.10.2020 Salı 

günü Saat 15.00’e kadar Konya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğüne teslim 

edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir. Son teklif 

verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler ile faks, mail, teleks ve telgrafla yapılan teklifler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5) Satıştan doğacak giderler (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler 

ile her çeşit vergi, resim, harç tapu masrafı vb. diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir. 

6) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 gündür. İhaleye 

gireceklerin tevdi edecekleri belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. 

7) Taşınmazların satışına ilişkin ihale 27.10.2020 Salı günü Saat 15.00’ te Konya PTT 

Başmüdürlüğü İhale Salonunda yapılacaktır. 

8) Taşınmaz malın muhammen bedeli 354.000,00.-TL ( Üçyüzellidörtbin Türk Lirası ) 

olup Geçici teminat bedeli 35.400,00.-TL’dir. (Otuzbeşbindörtyüz Türk Lirası) 

9) Taşınmaz satın alındıktan sonra ilgili Belediyesince İmar Planı Tadilatı yapılamaması 

durumunda Şirketimiz sorumlu olmayacaktır. 

10) Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp 

yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir. 

İlan olunur. 7887/1-1 
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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 
Polatlı Belediye Başkanlığından: 

Sıra 

No 
Mahalle İmar durumu Cinsi Ada Parsel M2 

M2 Satış 

Fiyatı (TL) 

Tahmini Bedel 

(TL) 

Geçici Teminat 

(TL) 

1 Zafer 

Özel Eğitim Alanı 

Emsal:1 (Yençok 5 kat 

askı sürecinde 

kesinleşmedi.) 

Arsa 288 1 10.715,00/11.339,00 300,00 3.214.500,00 96.500,00 

1. Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda ada parseli ve yüz ölçümü belirtilen taşınmaz 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif   (Artırım) Usulü ile 
Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda 16.10.2020 Cuma günü saat 15:00’ de 
başlamak üzere yapılacak ihale ile satılacaktır. 

2-İhale şartname ve ekleri Kurtuluş Mahallesi Atatürk Cad. No:63 Polatlı/ANKARA 
adresinde bulunan Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde 
görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

3- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER   
İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici 

teminatı yatırması gerekir. 
A. İkametgah belgesi,  
B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi, 
C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, 
Ç. Tüzel kişilerin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, 
D. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza 

sirküleri aslı 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı ve nüfus cüzdanı 

sureti.. 
b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı. (Türkiye’de 
şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca 
veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.), 

c)İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri, 

E. Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir ortak girişim 
beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler 
için istenen belgelerin verilmesi gerekir.) 

F. Geçici teminatın yatırıldığını gösteren belge, 
G. Polatlı Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 

son bir ay içerisinde alınmış belge aslı 
H. Teklif mektubu,  
I. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. 
İ. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir. 
İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeleriyle belediyeden temin edecekleri 

şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını 16.10.2020 Cuma günü saat 
15:00’e kadar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edileceği gibi iadeli 
taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale 
dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle 
işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler 
değerlendirmeye alınmaz. İlan olunur. 

 7900/1-1 
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TOPLUM MERKEZLERİ TANITIM FİLMİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden: 

İhale Numarası: 2000003264 

Toplum Merkezleri Tanıtım Filmi Hizmeti idari şartname ve hizmet alım detayı 

hükümlerine göre satın alınacaktır. Teklifler, idari şartnamede belirtildiği şekilde elektronik 

(internet) ortamda alınacak olup, açık eksiltme veya pazarlık uygulanmayacaktır. 

TÜRK KIZILAY İLETİŞİM BİLGİLERİ 

- İdarenin Adı; Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü 

- İdarenin Adresi; Mustafa Kemal Mahallesi 2143. Cadde No: 16 Çankaya/ANKARA 

- İhale dokümanının görülebileceği internet adresi; http://tedarikciportali.kizilay.org.tr/ 

- İlgili kişi; Murteza TEPE - Abdulsamed KARA 

- İlgili kişi Telefon; 0 312 203 47 00 / 48 55 

- İlgili e- posta; murteza.tepe@kizilay.org.tr - abdulsamed.kara@kizilay.org.tr 

- İhale başvurusunun yapılabileceği son tarih ve saat: 12.10.2020 - 16:00 

İhaleye ilişkin başvurular http://tedarikciportali.kizilay.org.tr/ adresinden yapılacak olup; 

diğer iletişim yöntemleri ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

Türk Kızılay Kamu İhale Mevzuatına tabi değildir. 

 7866/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Bursa İli Yıldırım Belediye Başkanlığından: 

Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Millet Mahalle, 3112 ada, 1 sayılı parselde bulunan 5.203 m² 

sahalı taşınmazdaki 470/2400 (1.018,92 m²) hissenin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. 

maddesi uyarınca satışının yapılmasına karar verilmiştir. 

Satışı yapılacak olan hisseli taşınmazın üzerinde diğer hisse sahiplerinin, şufa (önalım) 

hakkı bulunmaktadır.  

Tahmini bedeli : 2.660.000,00 TL (KDV Muaf) 

Geçici teminatı : 79.800,00 TL 

İhale tarih ve saati : 27.10.2020 Salı günü saat 14:00 

İhale, Belediyemiz Encümeninde yapılacaktır. Şartnamesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü 

İhale Biriminde görülebilir.  

İhaleye katılabilmek için;  

-Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti, 

-Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname, 

-Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı), 

-Tüzel kişiler için, bağlı olunan makamdan alınan faaliyetin devam ettiğine dair belge 

(İhale yılı içinde düzenlenmiş), 

-Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Derneklerde karar defteri), 

-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat 

(Bankadan getirilecek ise mektup örneği İdareden alınacak), 

-Yıldırım Belediyesine borcu olmadığına dair belge, 

Yukarıda istenilen belgeler, Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilecektir. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 

 7897/1-1 
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MUHTELİF BORU, DİRSEK VE FLANŞ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TTK ihtiyacı olarak 21 kalem muhtelif boru, dirsek ve flanş temini 4734 sayılı Kanunun 

3/g maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2020/519132 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

   Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0 372 259 47 94 - 84  

   Fax : 0 372 251 19 00 - 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

 

2 - İhale konusu işin nev’i :               Malzemenin Cinsi Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif Boru, Dirsek ve Flanş Temini        21 Kalem 

b) Teslim yeri : Malzemelerin teslim yeri ilgili müesseselerin tesellüm 

ambar sahasıdır. 

c) Teslim süresi : Firmalar malzemeleri 45 gün içerisinde Kurumumuza 

teslim edeceklerdir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 21.10.2020 Çarşamba - saat 15.00 

c) Dosya no : 2018036 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirlenen teklif mektubu, 

e) İhale şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

f) İhale idari şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği ihale idari şartnamesinde belirlenen 

iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri 

öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen 

konsorsiyum beyannamesi, 

i) İhale idari şartnamesinin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt 

yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 

4.2.1. Firmalar Basınçlı Ekipmanlar Direktifine uygun CE belgesi vereceklerdir. 

4.2.2. Firmalar teklifleri ile birlikte tanıtıcı katalog, TS EN 1092-1 Uygunluk Belgesi ve 

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Sertifikası vereceklerdir. 

4.2.3. Firmalar ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi vereceklerdir. 

4.2.4. Firmalar tekliflerinde marka ve menşei belirteceklerdir. 

4.2.5. Firmaların teslim ettiği ürünler üzerinde markası, standardı ve üretim kodu yer 

alacaktır. Firmalar teslim ettiği ürünler ile ilgili EN 10204 e göre düzenlenmiş test sertifikalarını 

teslimatla birlikte verecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1. En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Fiyatların eşit olması halinde istekli 

tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına (yüksek olan) göre 

belirlenecektir. 

5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
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7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 21.10.2020 Çarşamba - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her bir iş kalemi 

miktarları için kısmi teklif verilemeyecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 7873/1-1 
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MOTORİN VE GAZYAĞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TTK ihtiyacı olarak 395.000 litre motorin ve 45.000 litre gazyağı alımı 4734 sayılı 

Kanunun 3/g maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2020/519158 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

   Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0 372 259 47 94 - 84  

   Fax : 0 372 251 19 00 - 253 12 73 

 2 - İhale konusu işin nev’i                   Malzemenin Cinsi Miktarı: (Litre) 

 a) Niteliği, türü ve miktarı 1- Motorin (Merkez depoları teslimi) 200.000 

 2- Motorin (Kilimli-Karadon T.İ.M depoları teslimi)  60.000 

 3- Motorin (Ereğli-Armutçuk T.İM depoları teslimi) 110.000 

 4- Motorin (Amasra-Amasra T.İ.M depoları teslimi) 25.000 

 5- Gazyağı (Amasra-Amasra T.İ.M depoları teslimi)  45.000 

 Toplam: 440.000 

b) Teslim yeri : TTK Zonguldak merkez (Liman ve Demiryolu İşletme 

Müdürlüğü), Zonguldak Kilimli (Karadon T.İ.M), 

Zonguldak Kdz. Ereğli (Armutçuk T.İ.M) ve Bartın Amasra 

(Amasra T.İ.M)’ daki depolarına, teslim edilecektir. 

c) Teslim tarihi : Söz konusu akaryakıtın ihtiyaç listesi haftalık olarak 

TTK’ ca belirlenecek olup her hafta Pazartesi günü 

firmaya gönderilecek ve teslimat o hafta içinde 

yapılacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 26.10.2020 Pazartesi - Saat 15:00 

c) Dosya no : 2018035 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
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c) 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 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi, 

i) Bu şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 

4.3. İstekliler, “Dağıtıcı Lisansını”, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) 

aldıkları akaryakıt bayilik lisansını, akaryakıtların TSE standartlarına veya TÜPRAŞ 

spesifikasyonlarına uygun olacağına dair ana dağıtım şirketinden alınmış yazılı taahhütnameyi, 

ihale tarihinde süresi dolmamış, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve 

Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınmış “Tehlikeli Madde Faaliyet 

Belgesi”, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınmış “Yetki Belgesi” ve taşıt belgesi ile 

taşımacılıkta kullanılacak tankerlere ait taşıt kartlarının fotokopilerini teklifleriyle birlikte 

vereceklerdir. (Bu belgeyi almayıp, müracaat etmiş istekliler başvurusunun kabul edildiğine dair 

belgeyi vereceklerdir.). 

4.3.1. İstekli ihale konusu alımla veya benzer işlerle ilgili olarak ilk ilan tarihinden geriye 

doğru son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde, teklif ettiği 

bedelinin % 30’ u oranında tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği kesin kabul işlemleri 

tamamlanan mal alımları ile ilgili iş deneyimini gösteren belgelerini vereceklerdir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; toplamda en düşük fiyat esasına göre 

belirlenecektir. 

5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası (TL) olarak vereceklerdir. 
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5.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

6 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

7 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

8 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak 

ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/Ankara 

görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler en geç 26.10.2020 Pazartesi - Saat 15:00’ a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. 

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler 

uygulanır. 

14.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 7894/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün, Diyarbakır il sınırları içerisinde sahip 

bulunduğu ARİ/TPO/K/L44-d4-3 pafta no’lu petrol işletme ruhsat sahasına 813 hektarlık sahanın 
ilavesi için 25.09.2020 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 7910/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Sakarya Çocuk Vakfı 
VAKFEDENLER: Oktay Sarı 
VAKFIN İKAMETGAHI: Sakarya 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Sakarya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.09.2020 tarihinde tashih edilen, 04.02.2020 
tarihli ve E: 2019/299, K: 2020/40 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Yetim ve muhtaç çocuklara öncelikle sağlıklı ve donanımlı yaşam 
alanları sağlamak, beslenmeleri, eğitimleri ve öğrenimleri için ayni ve nakdi yardımda bulunmak, 
rehberlik yapmak, bir meslek sahibi olabilmeleri ve topluma kazandırılmaları için her türlü 
desteği ve girişimi gerçekleştirmek ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000-TL (Altmış Bin Türk Lirası) 
YÖNETİM KURULU: Erkan Yetiş, Oktay Sarı, Burak Karaca, Murat Uçar 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mahkemece belirlenecek eş değerdeki 

bir vakfa devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 7889/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Mersin İli, Toroslar İlçesi, 36 pafta, 653 ada, 41 parsel üzerindeki 1500387 YİBF nolu 

inşaatı denetimini üstlenen 39047 Ticaret Sicil No ile Mersin Ticaret Odasına kayıtlı 1612 nolu 
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Güney Ada Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 10.09.2020 tarihli ve E.2020/397-
K.2020/1460 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 03.11.2019 tarihli 
ve 30937 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Güney Ada Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş 
olan idarî işlem 02.10.2020 tarihli ve 207343 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7925/1-1 
—— • —— 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

DUYURU 

 
 7929/1-1 
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Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:  
ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili 
hükümlerine göre (Öncelikli Alanlar) Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür. 

Başvuru Başlangıç Tarihi  :  05.10.2020  Sınava Giriş Tarihi  :  30.10.2020 

Son Başvuru Tarihi  :  19.10.2020  Sonuç Açıklama Tarihi  :  06.11.2020 

Ön Değerlendirme 

Açıklama Tarihi  : 
23.10.2020  Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi  :  https://atauni.edu.tr/

Başvuru Şekli  : 
Şahsen veya Posta ile (Postadaki gecikmelerden ve eksik belgelerden Kurumumuz 

sorumlu değildir.) Başvurular ilgili birime yapılacaktır. 

A) GENEL ŞARTLAR 
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2 - Akademik ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) en az 70, Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul 
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden 
yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumları kanıtlamaları halinde 
ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

3 - Adayların Not Döküm Belgelerindeki (Transkript) dörtlük/beşlik not sistemlerinin 
dönüşümü Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir. Not sisteminin 
yüzlük olması hâlinde yüzlük not esas alınır. Not döküm belgesinde hem dörtlük/beşlik hem de 
yüzlük not sistemi olması hâlinde ilgili tarihte mezun olunan Üniversitenin kullandığı ve adayın 
mezun olduğu resmi not sistemi esas alınır. 

B) ÖZEL ŞARTLAR 
1 - Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların tezli yükseklisans, doktora veya 

sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 
2 - Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince 

azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri 
kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler. 

3 - Öncelikli alanlarda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için Öğretim Üyesi 
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılacak ön 
değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak 
yapılır. 

ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI 
(2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.) 

ECZACILIK FAKÜLTESİ     

Anabilim Dalı 
Kadro 
Unvanı 

Adedi Der.   

Farmasötik Toksikoloji Arş. Gör. 1 5 
Toksikoloji alanında doktora yapıyor 
olmak. 

FEN FAKÜLTESİ     

Anabilim Dalı 
Kadro 
Unvanı 

Adedi Der.   

Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği Arş. Gör. 2 5 
Biyoteknoloji alanında doktora yapıyor 
olmak. 

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı 
Kadro 
Unvanı Adedi Der.   

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi Arş. Gör. 2 5 

Eğitimde Dijitalleşme alanında doktora 
yapıyor olmak. 
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MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı 
Kadro 
Unvanı Adedi Der.   

Proses ve Reaktör Tasarımı Arş. Gör. 1 5 
Mikro ve Nanoteknoloji alanında doktora 
yapıyor olmak. 

Elektronik Arş. Gör. 1 5 
Mikro ve Nanoteknoloji alanında doktora 
yapıyor olmak. 

Elektronik Arş. Gör. 1 5 
Optik, Elektrooptik ve Fotonik alanında 
doktora yapıyor olmak. 

Yapı Arş. Gör. 1 5 

İnşaat Mühendisliği (Yapı, Yapı 
Malzemeleri, Yapım Yönetimi) alanında 
doktora yapıyor olmak. 

Bilgisayar Mühendisliği Arş. Gör. 2 5 
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi 
alanında doktora yapıyor olmak. 

Bilgisayar Mühendisliği Arş. Gör. 1 5 

Veri Bilimi (Büyük Veri, Veri 
Madenciliği, Veri Depolama, Veri 
Analitiği, Örüntü Tanıma) ve Bulut 
Bilişim alanında doktora yapıyor olmak. 

Konstrüksiyon ve İmalat Arş. Gör. 1 5 
Biyomedikal ve Biyomedikal Teknolojiler 
alanında doktora yapıyor olmak. 

Devreler ve Sistemler Arş. Gör. 1 5 
Sensör Teknolojileri alanında doktora 
yapıyor olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı 
Kadro 
Unvanı Adedi Der.   

Tıbbi Farmakoloji Arş. Gör. 2 5 
Moleküler Farmakoloji, İlaç Araştırmaları 
ve Aşı alanında doktora yapıyor olmak. 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı 
Kadro 
Unvanı Adedi Der.   

Gıda Mühendisliği Arş. Gör. 2 5 

Gıda Üretimi, İşleme ve Teknolojisi ve 
Gıda Biyoteknolojisi alanında doktora 
yapıyor olmak. 

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Arş. Gör. 1 5 

Sürdürülebilir Tarım (Yenilikçi ve İyi 
Tarım Uygulamaları dahil) alanında 
doktora yapıyor olmak. 

Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller Arş. Gör. 1 5 

Sürdürülebilir Tarım (Yenilikçi ve İyi 
Tarım Uygulamaları dahil) alanında 
doktora yapıyor olmak. 

Bitkisel Biyoteknoloji Arş. Gör. 1 5 

Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji 
(Tohum Araştırmaları ve Aşı Teknolojisi 
dahil) alanında doktora yapıyor olmak. 

Hayvan Yetiştirme Arş. Gör. 1 5 
Zootekni ve Hayvan Besleme alanında 
doktora yapıyor olmak. 

Yemler ve Hayvan Besleme Arş. Gör. 1 5 
Zootekni ve Hayvan Besleme alanında 
doktora yapıyor olmak. 

Sebze Yetiştirme ve Islahı Arş. Gör. 2 5 
Organik Tarım alanında doktora yapıyor 
olmak. 

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Arş. Gör. 2 5 
Doğal ve Bitkisel Ürünler/Kozmetik 
Ürünler alanında doktora yapıyor olmak. 
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KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 

1 - Öğretim Elemanı Başvuru Formu (https://atauni.edu.tr/ adresinden indirilebilir. 

2 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

3 - Özgeçmiş 

4 - Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge (E-Devletten alınabilir.) 

5 - Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin 

ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının 

diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge) 

6 - Lisans Transkripti (onaylı). 

7 - ALES belgesi (ÖSYM’nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu 

bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. 

8 - Yabancı Dil Belgesi (Asıl ya da doğrulama kodu bulunan) 

9 - İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik) 

10 - Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak) 

11 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet 

Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı 

belge) 

12 - Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet vb.) 

13 - Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmesi için gerekli yasal şartları taşımaları 

gerekmektedir. 

14 - Özel şart olması hâlinde özel şarta ilişkin belgeler. 

ÖNEMLİ NOTLAR: 

1 - Başvurunun şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime yapılması 

gerekmektedir. 

2 - Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (https://atauni.edu.tr/) yayımlanacaktır. 

İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 

3 - Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak 

onaylanması gerekmektedir. 

4 - Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. 

Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5 - Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe 

aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir. 

6 - İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı 

geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal 

edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

7 - İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 

8 - e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci 

belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim 

kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin 

kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya 

öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir. 

9 - İlgili anabilim dalının bağlı bulunduğu bölümde lisansüstü eğitim yapanlar, ilgili 

anabilim dalında lisansüstü eğitim yaptıklarına dair resmi yazı getirdikleri takdirde müracaatları 

alınacaktır. 7760/1-1 
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Doğu Marmara Kalkınma Ajansından: 

PERSONEL ALIM İLANI 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Bolu, Düzce, Kocaeli, 

Sakarya ve Yalova illerinde çalıştırılmak üzere; bölge ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye 

gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, başarma azmine sahip, çevresindeki olaylara duyarlı, 

öğrenmeye ve kendisini yetiştirmeye açık, sorumluluk alabilen, yenilikçi, çözüm odaklı, analitik 

ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, insan 

ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine 

sahip; 2 (iki) Uzman, 1 (bir) İç Denetçi alımı yapacaktır. 

Adaylar başvurularıyla birlikte Ajansın sorumluluk sahasında bulunan Kocaeli, Sakarya, 

Düzce, Bolu ve Yalova illerinin herhangi birinde (İç Denetçi Kocaeli İlinde istihdam edilecektir.) 

görevlendirilebileceklerini kabul ederler. 

 

Başvuru Tarihleri: 26/10/2020 - 02/11/2020 

Başvuru Yeri: sinavbasvuru.sanayi.gov.tr (online başvuru) 

Sözlü Yarışma Sınavına Katılmaya Hak Kazanan 

Adayların İlanı: 
09/11/2020 

Sınav Yeri: 
Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı  

No: 72/A İzmit / KOCAELİ 

 

A. ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR 

Adayların aşağıda belirtilen genel şartlar ile birlikte başvuruda bulunacakları pozisyonlara 

ilişkin özel şartları da taşımaları gerekmektedir. 

1. TÜM ADAYLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR (UZMAN VE İÇ DENETÇİ) 

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, 

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

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

f) Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış 

olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş 

olmak, 

2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 

Uzman olarak görev almak isteyen adaylar, iş tecrübesi veya KPSS puanı şartları ile 

belirlenen pozisyonlardan durumlarına uygun olan birine başvurabileceklerdir. İş deneyimi ile 

uzman pozisyonuna başvuranlar için Tablo 2’de yer alan kriterler doğrultusunda başvuru 

değerlendirme komisyonunca değerlendirme yapılacak ve puan sıralamasına göre en yüksek 
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puanlı ilk 5 (beş) aday sınava çağırılacaktır. KPSS puanı ile başvuran adayların başvurularının 

değerlendirmesinde sadece KPSS puanı dikkate alınacak ve en yüksek puanlı 5 (beş) aday sınava 

çağrılacaktır. İki pozisyon için de son sıradaki adayla eşit puandaki diğer adaylar da sınava 

katılmaya hak kazanacaktır. 

2.1. Uzman Personel Adayları İçin Aranan Nitelikler; 

a) Tablo - 1’de belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca 

(YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, 

Tablo 1 - Alım Yapılacak Bölümler 

Bölüm Başvuru Türü Personel Sayısı 

Sosyoloji, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, 

Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, 

İş Deneyimi 1 

Sosyoloji, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, 

Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, 

KPSS P1, P2, P3 1 

b) Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az on yıl fiilen başarılı olarak 

çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olan kişiler, iş deneyimi kapsamında 

KPSS’ye girme şartı aranmaksızın doğrudan sözlü sınavla alınır: 

a- Planlama, programlama, 

b- Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi, 

c- Strateji geliştirme, strateji yönetimi, 

ç) İzleme ve değerlendirme, 

d- Tanıtım, danışmanlık, 

e- Şehircilik ve çevre, 

f- Araştırma-geliştirme, 

g- Bilgi ve iletişim teknolojileri, 

ğ- Finansman, 

h- İnsan kaynakları yönetimi, 

ı- Uluslararası ticaret. 

Tablo 2 - Yarışma Sınavına İş Tecrübesiyle Yapılan Başvurular İçin Değerlendirme 

Kriterleri 

İş Tecrübesiyle Yapılan Başvurular İçin Puanlama Kriterleri Puanlamadaki Ağırlığı (%) 

Deneyim Yılı (Belgelenmek Kaydıyla) * 40 

YDS Puanı 40 

Yüksek Lisans 4 

Doktora 6 

İkinci Yabancı Dil Bilgisi** 5 

Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika *** 5 
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* 10 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (10 yıl için 80 puan ve ilave her bir 

beş yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 10 puan verilir) 

** İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği 

bulunan sınav puanları dikkate alınır. 

*** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya 

sertifikayı belgelendirmek gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam 

puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez. 

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi 

itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-

1’de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak, 

d) YDS veya e-YDS - İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl 

içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış 

uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine 

ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınmaktadır. Bakınız: https://denklik.yok.gov.tr/yabanci-dil-

esdegerlikleri ) 

2.2. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri; 

Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçını haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu 

tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları 

belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.) 

• Doktora / yüksek lisans / ikinci lisans / yan dal / çift ana dal / ön lisans yapmış olmak, 

• Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından kabul 

edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.) 

• Sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanıyor olmak, 

- Ajansın faaliyet gösterdiği aşağıda sayılan alanlarda fiilen çalışmış ve bunu 

belgelendirebiliyor olmak: 

• Kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel kalkınma, kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma, 

kırsal kalkınma, 

• Bölgesel ekonometrik ve mekânsal analizler / sosyal, iktisadi ve sektörel analizler / 

kümelenme, rekabetçilik, girdi-çıktı ve etki analizleri / fizibilite çalışmaları, 

• Avrupa Birliği destek mekanizmaları, program / proje hazırlama ve yürütme, izleme ve 

değerlendirme, izleme bilgi sistemleri, 

• Bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel program tanıtımı, teşvik politikaları ve teşvik 

uygulamaları, 

• Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ve yasal 

uygulamalar, 

• İthalat, ihracat ve gümrük işlemleri, 

• Enerji politikaları ve yenilenebilir enerji kaynakları (jeotermal, rüzgâr, güneş ve hidroelektrik 

enerjisi), 

• İç kontrol sistemi, 

• Bütçe, çalışma programı, harcama programı, muhasebe, finans, mali analiz ve bankacılık, 

• Kamu muhasebesi, tek düzen muhasebe sistemi, vergi, iş kanunu ve SGK mevzuatı, 

• Satın alma usulleri, şartname ve ihale dosyaları, 

• SPSS, Minitab vb. istatistiksel paket programları, 

• Veri tabanı tasarımı ve yönetimi / yazılım geliştirme / ağ güvenliği kurulumu ve yönetimi / 

veri yedekleme ve kurtarma / web programlama ve tasarımı. 
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3. İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 

3.1. İç Denetçi İçin Aranan Nitelikler; 

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara 

denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarından mezun olmak, 

b) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış 

olmak, 

c) Kamu İç Denetçi Sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından 

birine sahip olmak, 

d) YDS veya e-YDS - İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl 

içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış 

uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine 

ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınmaktadır. Bakınız: https://denklik.yok.gov.tr/yabanci-dil-

esdegerlikleri) 

3.2. İç Denetçi İçin Tercih Nedenleri; 

Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçına haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu 

tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları 

belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.): 

• Doktora / yüksek lisans yapmış olmak, 

• Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından 

kabul edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.) 

• İç denetim alanında ulusal / uluslararası geçerliliği olan birden fazla sertifikaya sahip 

olmak 

İç denetçi pozisyonuna başvuranlar için Tablo 3’de yer alan kriterler doğrultusunda 

başvuru değerlendirme komisyonunca değerlendirme yapılacak ve puan sıralamasına göre en 

yüksek puanlı ilk 5 (beş) aday mülakata çağırılacaktır. 

Tablo 3 - İç Denetçi Değerlendirme Kriterleri 

İş Tecrübesiyle Yapılan Başvurular İçin Puanlama Kriterleri Puanlamadaki Ağırlığı (%) 

Deneyim Yılı (Belgelenmek Kaydıyla) * 40 

YDS Puanı 40 

Yüksek Lisans 4 

Doktora 6 

İkinci Yabancı Dil Bilgisi** 5 

Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika *** 5 

* 5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için 80 puan ve ilave her bir beş 

yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 10 puan verilir) 

** İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği 

bulunan sınav puanları dikkate alınır. 

*** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya 

sertifikayı belgelendirmek gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam 

puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez. 
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B. BAŞVURU TARİHİ, BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

Başvurular, 26 Ekim 2020 tarihinden başlayarak, son başvuru zamanı olan 2 Kasım 2020 

tarihinde saat 23.59'a kadar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Doğu Marmara 

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 başvuru formunun ilgili bölümlerine 

eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen 

şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

Adayların ilanın ilgili bölümlerinde belirtilen tercih nedenlerine ilişkin olarak sahip 

oldukları belgeleri de başvuruyla birlikte anılan tarih ve saate kadar başvurusuna eklemesi, tercih 

nedenlerinin sınav kurulu tarafından dikkate alınabilmesi için zorunludur. 

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, aday listesinin Ajans internet sitesinde 

yayımlanmasını müteakip 5 gün içinde yapılabilecektir. Yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu 

başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon 

tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması 

halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir. 

Tablo 4 - Başvuruda Sunulacak Belgeler 

No Belge 
Uzman 

(İş Tecrübesi) 

Uzman 

(KPSS Puanı) 
İç Denetçi 

1 Başvuru Formu Z Z Z 

2 Özgeçmiş ve Fotoğraf Z Z Z 

3 
Öğrenim diploması ya da mezuniyet 

belgesi 
Z Z Z 

4 KPSS sonuç bilgileri - Z - 

5 

İş tecrübelerini gösterir işyeri unvan 

listesini içeren SGK hizmet dökümü 

veya ilgili kamu kurumundan alınacak 

hizmet belgesi 

Z T Z 

6 

YDS / e-YDS sonuç belgesi ya da 

buna denk kabul edilen uluslararası 

geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi 

Z Z Z 

7 
Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış adli 

sicil kaydı belgesi 
Z Z Z 

8 

Erkek adaylar için askerlik görevini 

yapmış, muaf veya en az 1 yıl 

erteletmiş olduğunu gösteren belgeler 

Z Z Z 

9 

Başvurulan bölümlerde belirtilen 

tercih sebeplerini taşıdığını gösterir 

diğer belgeler 

T T T 

10 
İç denetçi adayları için geçerli iç 

denetim sertifikası 
- - Z 

Z: Zorunlu T: Tercihen 
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ÖNEMLİ: Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular, eksik bilgi ve 

belgeyle yapılan başvurular ve ilgisiz başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır. Her aday, 

yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır (Uzman olarak belirlenen pozisyonlardan yalnızca birine 

başvurulabilir, aksi takdirde her iki başvuru da kabul edilmeyecektir). 

UYARI: İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş 

sayılırlar. Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek 

olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında 

gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği 

sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi 

durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri haklı nedenle feshedilir. Bu 

kişiler hiçbir hak talep edemezler ve bu kişiler haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç 

duyurusunda bulunulur. 

C. SÖZLÜ YARIŞMA SINAV YERİ VE TARİHİ: 

Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra sözlü sınava 

katılacak adaylar, sınav tarihi ve sınav yerine ilişkin bilgiler en geç 09/11/2020 tarihinde Doğu 

Marmara Kalkınma Ajansı internet sitesinde (http://www.marka.org.tr/) ilan edilecektir. Adaylara 

ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Sözlü yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı 

veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte mülakatın 

yapılacağı yerde hazır bulunacaklardır. 

D. SÖZLÜ YARIŞMA SINAVI VE SONUÇLARIN İLANI 

İlgili mevzuat kapsamında belirlenen 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 konularda 

adayı sınamaya tabi tutacaktır. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi 

ve belgeleri adaylardan ayrıca isteme yetkisindedir. 

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. 

Sınav başarı notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) tam puandır. 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 70 (yetmiş)'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya 

giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. 

Sınav kurulu; Tablo-1’de belirtilen bölümlerden başvuru yapıp, sözlü sınava davet edilen 

adaylardan, başarılı aday olmaması halinde başvuru türüne bakılmaksızın boş kalan pozisyonlar 

için diğer bölümden başarılı olmuş adaylar belirleyebilir. 

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

duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma ya da belirtilen alanda personel almama 

hakkına sahiptir. 
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Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar 

arasından, boş pozisyon sayısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan 

durumlarda asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine, ilgili uzmanlık alanındaki yedek 

adaylar başarı sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel 

Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri aynen uygulanır. 

Sınav sonuçları Doğu Marmara Kalkınma Ajansı internet sayfasında 

(http://www.marka.org.tr) ilan edilecek ve sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte 

kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir. 

E. SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ 

Yarışma sınavını 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 bir belgeyle, ispatı mümkün 

mücbir sebepler olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde 

bulunmamaları yahut başka bir sebeple kendilerine tebligat yapılamamış olanların 

görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün zorunlu sebepler nedeniyle göreve 

başlamama hali iki ayı aşamaz. 

Yarışma 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. 

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, 

Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. 

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, 

Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. 

Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır. 

Ajansta görev yapacak uzman ve iç denetçi personele ilişkin ücretler ve diğer sosyal 

haklar ilgili mevzuatta belirtilen limitler dâhilinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yönetim 

Kurulu tarafından belirlenecektir. 

Sınavda başarılı bulunan tüm adaylar nihai işe davetleri yapılmadan önce güvenlik 

soruşturmasına tabi tutulur. Ajans Yönetim Kurulu tarafından, terör örgütlerine veya Milli 

Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, 

oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu 

değerlendirilen adayın başvurusu hangi aşamada olursa olsun iptal edilir. 

F. BİLGİ ALMA 

Personel alımı ile ilgili detaylı bilgi için; 

Tel : 0262 332 01 44 - Dahili: 108 

E-posta : info@marka.org.tr 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 

 7545/1-1 
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İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 

Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri 

uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. 

Fakülte Bölüm Unvan Adet Aranan Şartlar 
Yabancı 

Dil Puanı

ALES 

Puanı

Mimarlık 

ve Tasarım 

Fakültesi 

Mimarlık 
Öğr. 

Gör. 
1 

Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde 

Mimarlık Bölümünü bitirmiş olmak, 

kentsel ölçekte yapı bilgisi, taşıyıcı 

sistemler, ekolojik sistemler alanında 

çalışmaları bulunmak. 

50 70 

Mimarlık 

ve Tasarım 

Fakültesi 

Mimarlık 
Öğr. 

Gör. 
1 

Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde 

Mimarlık Bölümünü bitirmiş olmak, 

Mimarlık tarihi, bina araştırmaları 

konusunda eğitimi ve uygulamaları 

olmak, farklı ölçeklerde mimari ve iç 

mimari uygulamaları bulunmak 

50 70 

İletişim 

Fakültesi 

Medya ve 

İletişim 

Öğr. 

Gör. Dr. 
1 

Doktorasını Radyo TV alanında 

yapmış olmak, TV haberciliği 

alanında çalışmaları bulunmak. 

Televizyonculuk, sunuculuk, 

muhabirlik alanında en az 10 yıl 

deneyimli olmak. 

50 70 

Başvurular ilgili Fakülte İdari Ofis Müdürlüğüne şahsen veya posta (https://www.ticaret.edu.tr/ 

iletisim.aspx) ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate 

alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış 

olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 



5 Ekim 2020 – Sayı : 31265 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

 

Başvuru ve Sınav Takvimi 

İlk Başvuru Tarihi : 05.10.2020 

Son Başvuru Tarihi : 19.10.2020 

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi: 21.10.2020 

Giriş Sınav Tarihi : 23.10.2020 

Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih : 27.10.2020 

İstenen Genel Şartlar: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 

Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki 

Yönetmelik”te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak. 

Başvuruda İstenen Belgeler: 

1 - Başvuru dilekçesi, 

2 - Özgeçmiş (YÖK Formatlı), 

3 - İki adet fotoğraf, 

4 - Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

5 - Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Lisans ve Lisansüstü Transkript, Lisansüstü Yabancı 

Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren 

onaylı belge), 

6 - Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından veya 

eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge, 

7 - ALES belgesi (en az 70 puan), 

8 - Erkek adaylar için askerlik terhis, tehir veya tecil durumunu gösterir belge (Bakaya 

durumunda olmamak), 

9 - Varsa bilimsel yayınları gösterir dosya. 

Not: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 

Eksik belge ile ya da süresi içinde müracaat etmeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.ticaret.edu.tr 

web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 7846/1-1 
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Meslek Yüksekokulumuza, 2547 Sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen 
akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır. 

PROGRAMI ÖZEL ŞARTLAR 
KADRO 
SAYISI 

KADRO 
UNVANI 

ALES PUAN 
ŞARTI / TÜRÜ 

YDS / 
EŞDEĞERİ 

Anestezi 

Hemşirelik veya Hemşirelik ve 
Sağlık Hizmetleri bölümlerinin 
birinden lisans mezunu olmak. 
Alanında tezli yüksek lisans 
yapmış olmak. 

1 Öğr. Gör. Say: 70 - 

Çocuk 
Gelişimi 

Çocuk Gelişimi veya Okul 
Öncesi Öğretmenliği 
bölümlerinin birinden lisans 
mezunu olmak. Alanında tezli 
yüksek lisans yapmış olmak. 

1 Öğr. Gör. EA:70 - 

Duyuru Başlama Tarihi : 05.10.2020 
Son Başvuru Tarihi : 19.10.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi : 21.10.2020 
Sınav Giriş Tarihi : 23.10.2020 
Sonuç Açıklama Tarihi : 27.10.2020 
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : www.sisli.edu.tr 
Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu. 
Başvuru Yeri (Maslak Yerleşkesi) : Maslak Mah. Atatürk Otosanayi Sitesi 55. Sk. 

No: 2 Maslak / İSTANBUL 
İSTENİLEN BELGELER: 
1. Müracaat Dilekçesi (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.) 
2. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.) 
3. Ayrıntılı Özgeçmiş (YÖK Formatlı Cv) 
4. Diploma aslı ya da onaylı örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı Ülkelerden 

Alınmış Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesinin Onaylı Örneği) 
5. Resmi Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği 
6. ALES Sonuç Belgesi 
7. ALES Muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi 
8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
9. 2 Adet Fotoğraf 
10. Erkek Adaylar İçin, Askerlik Durumunu Gösteren Resmi Belge 
11. Adli Sicil Kaydı 
12. YÖKDİL, YDS, ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil 

sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği. (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programı için 
gerekli) 

NOT-1: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde 
(www.sisli.edu.tr) yayınlanacak olup, Bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. 

NOT-2: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna 
kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

NOT-3: İstenen belgelerin, resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması 
yeterlidir. 7874/1-1 
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Mevlana Kalkınma Ajansından: 
PERSONEL ALIM İLANI 

T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine 
İlişkin Kanun, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, 
İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü maddesine göre yapılacak yarışma sınavı ile “1 (bir) 
İç Denetçi, 3 (üç) Uzman Personel, 1 (bir) Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman 
Personel” istihdam edilecektir. 

Tablo 1: Sınav Başvuru Takvimi 

BAŞVURU TARİHLERİ 26 Ekim 2020 - 6 Kasım 2020 

MÜLAKAT LİSTESİ İLAN TARİHİ 13 Kasım 2020 

BAŞVURU ADRESİ sinavbasvuru.sanayi.gov.tr 

SINAV YERİ 
Konevi Mahallesi Feritpaşa Caddesi No: 18 Meram/ 
KONYA 
Tel: (332) 236 32 90 Faks: (332) 236 46 91 

İLAN ve SINAV SONUÇLARI DUYURU 
YERİ 

www.mevka.org.tr 

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, 
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, 
2 - İÇ DENETÇİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR 
2.1. İç Denetçi Adayları İçin Aranan Şartlar (1 Kişi) 
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği 

YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
lisans düzeyinde mezun olmak, 

b) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den 70 puan veya 
dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir 
sınavdan asgari 70 puan düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru 
tarihi itibarıyla sahip olmak, 

c) İç denetçide, kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az beş yıl çalışmış 
olma ve kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim 
sertifikalarından birine sahip olma şartları aranır. 

2.2. İç Denetçi Adayları İçin Tercih Nedenleri 
a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
b) Sınav ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan öğrenim 

dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak, 
c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak, 
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Adayların, sahip oldukları tercih sebeplerini sınav başvurusunda belgelendirmesi gerekir. 

Tablo 2: İç Denetçi Değerlendirme Kriterleri 

Puanlama Kriterleri Puanlamadaki Ağırlığı(%) 

Deneyim Yılı(Belgelemek Kaydıyla)* 40 

YDS Puanı 40 

Yüksek Lisans 4 

Doktora 6 

İkinci Yabancı Dil Bilgisi** 5 

Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika*** 5 

* 5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için 80 puan ve ilave her bir 5 yıl 
için 100 puana tamamlayacak şekilde 10 puan verilir.) 

** İkinci yabancı dil için asgari 70 YDS dil puanı veya eşdeğerliği bulunan sınav puanları 
dikkate alınır. 

*** Tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek 
gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını 
değiştirmez. 

3 - HUKUK MÜŞAVİRİ OLARAK GÖREVLENDİRİLECEK UZMAN PERSONEL 
3.1. Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel İçin Aranan Şartlar (1 Kişi) 
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği 

YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
hukuk fakültelerinden 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, 

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 14-20-21 Temmuz 2019 ve 6-12-13 
Eylül 2020 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan mezun oldukları 
alana göre aşağıdaki tabloda belirtilen puan türlerinin birinden en az 80 puan almış olmak, 

Tablo 3: Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel Sınav Puanları ve Türleri 

Alan 
Adı 

Alınacak 
Uzman Sayısı 

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) YDS/E-YDS 
Taban Puanı KPSS Puan Türü KPSS Taban Puanı 

Hukuk 1 P4, P5, P6, P7 80 70 

3.2. Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri 
a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
b) Sınav ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan öğrenim 

dalı veya bununla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak, 
c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak, 
d) Avukatlık stajını tamamlamış bulunmak. 
4 - UZMAN PERSONEL 
4.1. Uzman Personel Adayları İçin Aranan Şartlar (3 Kişi) 
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği 

YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
Tablo 4’de belirtilen bölümlerden lisans düzeyinde mezun olmak, 
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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, 

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 14-20-21 Temmuz 2019 ve 6-12-13 

Eylül 2020 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan mezun oldukları 

alana göre aşağıdaki tabloda belirtilen puan türlerinin birinden en az 80 puan almış olmak, 

Tablo 4: Uzman Personel Sınav Puanları ve Türleri 

Alan Adı 
Alınacak 

Uzman Sayısı 

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) YDS/E-YDS 

Taban Puanı KPSS Puan Türü KPSS Taban Puanı 

Bilgisayar Mühendisliği 

1 P1, P2, P3 

80 70 

Endüstri Mühendisliği 

Makine Mühendisliği 

Gıda Mühendisliği 

İstatistik 

1 

P12, P13 

Ekonometri P12, P13 

Sosyoloji P1, P2, P3 

Ziraat Mühendisliği 1 P1, P2, P3 

4.2. Uzman Personel Adayları İçin Tercih Nedenleri 

a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

b) Sınav ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan öğrenim 

dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak, 

c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak, 

d) Devlet destekleri konusunda bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak, 

e) Bölgesel gelişme politikaları, bölgesel ekonomik analizler ve sektörel analizler 

konusunda bilgi sahibi olmak, 

f) Fizibilite çalışmaları, proje döngüsü yönetimi konusunda eğitim almış olmak, 

g) Avrupa Birliği destek mekanizmaları konusunda tecrübe sahibi olmak, 

h) Etki Analizi konusunda tecrübe sahibi olmak, 

i) MS Office Programlarını ve özellikle Excel programını iyi derecede kullanabilmek, 

j) (B) sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek, 

Adaylar, tercih sebeplerine sahipse bunu sınav başvurusunda belgelendirmelidir. 

5 - BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ 

Başvurular, 26 Ekim 2020 tarihinden başlayarak, son başvuru tarihi olan 6 Kasım 2020 

tarihinde saat 23.59’a kadar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Mevlana 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 başvuru formunun ilgili bölümlerine 

eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen 

şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul 

edilmeyecektir. 
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Tablo 5: Başvuruda Sunulacak Belgeler 

No Belge Uzman İç Denetçi 

1 Başvuru Formu Z Z 

2 Özgeçmiş ve Fotoğraf Z Z 

3 Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesi Z Z 

4 KPSS sonuç bilgileri Z - 

5 
İş tecrübelerini gösterir işyeri unvan listesini içeren SGK hizmet 
dökümü veya ilgili kamu kurumundan alınacak hizmet belgesi 

T Z 

6 
YDS / e-YDS sonuç belgesi ya da buna denk kabul edilen 
uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi 

Z Z 

7 Son 3 (üç) ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi Z Z 

8 
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 1 yıl 
erteletmiş olduğunu gösteren belgeler 

Z Z 

9 
Yukarıda ilgili bölümlerde belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını 
gösterir diğer belgeler 

T T 

10 İç denetçi adayları için geçerli iç denetim sertifikası - Z 

Z: Zorunlu      T: Tercihe bağlı 
ÖNEMLİ: 
Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular, eksik bilgi ve belgeyle yapılan 

başvurular ve ilgisiz başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır. 
Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için 

yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır (Uzman olarak belirlenen pozisyonlardan 
yalnızca birine başvurulabilir, aksi takdirde her iki başvuru da kabul edilmeyecektir). 

UYARI: 
İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. 

Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek olduğu 
başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe 
aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit 
edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit 
edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri haklı nedenle feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak 
talep edemezler ve bu kişiler haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur. 

6 - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Ajansa yapılan başvurular, KPSS puanı ile başvuranlar için KPSS puanına göre; İç 

Denetçi adayların belirlenmesinde Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ekinde yer alan 
değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra adayların 
puan sıralaması yapılır. 

Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen 
pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve 
Mevlana Kalkınma Ajansı internet sitesinde (www.mevka.org.tr) ilan edilir. 

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

Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına 
davet edilir. 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 alınmaz. 
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Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

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 

hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne 

kadar uzatılabilir. 

7 - SINAV YERİ VE TARİHİ 

Yarışma sınavı tarihleri ve yeri daha sonra ajansın internet sitesinden yapılacağından, 

adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ajans, herhangi bir sebep belirtmeksizin, 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 adayların, sınav tarihinde, T.C. Kimlik 

numaralarını içeren nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi ile hazır bulunmaları gerekir. 

8 - YARIŞMA SINAVININ YAPILIŞI 

a) Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri zamanında Genel 

Sekreterliğe teslim etmiş olan kişiler yarışma sınavına alınırlar. 

b) 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. 

c) 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. 

9 -DEĞERLENDİRME 

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. 

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. 
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10 - SINAV SONUCLARININ DUYURULMASI 

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal 

ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet 

sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara 

yazılı olarak bildirilir. 

11 - GÖREVLENDİRME 

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 makul bir 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. 

12 - PERSONELİN İSTİHDAMI ve DENEME SÜRESİ 

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, 

Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Söz 

konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı ya da Yönetim Kurulunun vereceği 

yetkiye istinaden Ajans Genel Sekreteri tarafından imzalanır. 

Ajans, ihtiyaç duyduğunda personelin görev yaptığı birimi, görev yerini ve ilini 

değiştirebilir 

Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen 

görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici, 

personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere 

sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur. 

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, 

Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. 

Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır. 

13 - ÇALIŞMA KOŞULLARI 

Personel, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanununa tâbidir. 

Ajans hizmetleri 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesine göre iş 

mevzuatı hükümlerine göre belirsiz süreli hizmet akdine bağlı olarak istihdam edilen uzman 

personel ve destek personeli eliyle yürütülür. 

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

Kararnamenin Ek 11 inci maddesi doğrultusunda belirlenecektir. 

Ajans personelinin çalışma saatleri; günde dokuz saat olmak üzere haftada toplam 45 saattir. 

Ancak personel, kendisine verilen görevleri, çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın, en kısa sürede 

ve en iyi şekilde sonuçlandırmak zorundadır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 7865/1-1 
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Yüksekokul bünyesine Araştırma Görevlisi 

alacaktır. 

Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve 

Mali İşler Direktörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları 

ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA) adresine 

yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 

Duyurulur. 

Müracaatların Başlama Tarihi : 05.10.2020 

Son Müracaat Tarihi : 20.10.2020 

Ön Değerlendirme Tarihi : 23.10.2020 

Sınav Tarihi : 27.10.2020 

Değerlendirme Tarihi : 30.10.2020 

BİRİM BÖLÜM/ALAN 
KADRO 

SAYISI 
UNVANI ŞARTLARI 

Sağlık 

Bilimleri 

Yüksekokulu 

Ebelik Bölümü 1 Arş. Gör. 

Ebelik veya Hemşirelik bölümlerinin birinden 

lisans mezunu olmak. Bu alanların birinden tezli 

yüksek lisans yapıyor olmak. ALES sayısal puan 

türünden en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu 

tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 

bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan 

almış olmak. 

İstenen Belgeler 

1 - Başvuru Dilekçesi (Üniversite Web Sitesinde) 

2 - Başvuru Formu (Üniversite Web Sitesinde) 

3 - Özgeçmiş (CV) 

4 - Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet belgesi 

kabul edilmektedir.) 

5 - Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) 

6 - Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans (varsa), Doktora (varsa) Mezuniyet 

Belgesi) (e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.) 

7 - Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans (varsa), Doktora (varsa)) 

8 - ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili) 

9 - Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi 

10 - Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için) (e-Devlet belgesi kabul 

edilmektedir.) 

11 - Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir onaylı çalışma belgesi. (Özel Şartlarda 

“tecrübe şartı” isteniyorsa) 

12 - Devam Eden Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi.     

(e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.) 7759/1-1 
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Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından: 

PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI 

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına (KUDAKA) 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı 

Resmi Gazetede yayınlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile 

Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29.05.2019 

tarihli ve 30788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği 

hükümleri çerçevesinde; TRA1 Düzey 2 Bölgesinin (Erzurum-Erzincan-Bayburt) kalkınmasına 

hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, 

iletişime açık, yenilikçi, üretken, çözüm odaklı, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve 

seyahat engeli olmayan; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile 5 (beş) ve iş tecrübesi ile 1 (bir) olmak üzere 

toplamda 6 (altı) Uzman Personel, 1 (bir) İç Denetçi ve 3 (üç) Destek Personeli alımı yapılacaktır. 

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın merkezi Erzurum ili olup, Ajans’ın faaliyet 

alanı Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden oluşmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan 

uzman ve destek personeli bu illerden Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul 

edeceklerdir. İç Denetçi ise Ajansın merkez ofisinin bulunduğu Erzurum İlinde 

görevlendirilecektir. 

SINAV BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ: Başvurular, 26 Ekim 2020 tarihinden 

başlayarak 6 Kasım 2020 tarihi saat 23.59' a kadar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde 

bulunan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır. 

SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANACAK ADAYLARIN İLANI: 16 Kasım 2020 

SÖZLÜ SINAV TARİHİ: Sözlü sınav 3-4 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacaktır. 

BAŞVURU YERİ: Başvurular sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresi üzerinden 

yapılacaktır. 

SINAV YERİ: Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Cumhuriyet Caddesi No: 3   

25200, Yakutiye/ERZURUM 

Tel: 0 (442) 235 61 11; Faks: 0 (442) 235 61 14 

1. İŞE ALINMADA 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) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf 

askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

f) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı 

faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı 

yahut bunlarla irtibatı bulunmamak, 

g) Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri ile kamu görevinden çıkarılmamış 

olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş 

olmak, ya da bu kapsamda işlem yapılmamış olmak. 
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2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 

2.1 KPSS Puanı ile Başvurulacak Pozisyonlar 

a) Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-

Elektronik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, 

Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, 

İktisat, Mimarlık ile Şehir ve Bölge Plânlama dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim 

Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde 

mezun olmak, 

Personelin Unvanı Alınacak Personel Sayısı 

Uzman Personel (Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, 

Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, 

Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik 

Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği) 

3 kişi 

Uzman Personel (Ekonomi-İktisat) 1 kişi 

Uzman Personel (Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık) 1 kişi 

b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son 5 

(beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış 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, (Denklikte 

ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınacaktır.) 

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan 

Kamu Personeli Seçme Sınavlarından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki 

tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak, 

BÖLÜMLER 

KPSS YDS/E-YDS 

PUAN TÜRÜ 
TABAN 

PUANI 

TABAN 

PUANI 

Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, 

Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji 

Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Maden 

Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik 

Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği 

KPSSP 1, 2 veya 3 80 70 

Ekonomi(İktisat) KPSSP 14 80 70 

Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, KPSSP 1, 2 veya 3 80 70 

2.2 KPSS Puanı ile Başvuracak Uzman Personel Adayları için Tercih Sebepleri 

Aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu 

belgelemek tercih sebebi olacaktır: 

• Hibe veya Mali Destek Programı Yönetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve 

Uygulamaları, Program / Proje hazırlama, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY), 

• İzleme Değerlendirme, Raporlama, Satın Alma Usulleri, Kayıt Tutma, Şartname ve 

İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması, 
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• Bölgesel ekonometrik ve mekânsal analizler / sosyal, iktisadi ve sektörel analizler/ 

kümelenme, rekabetçilik, girdi-çıktı analizleri / bölgesel kalkınma politikaları ve sektörel 

politikalar / bölgesel ve ulusal planlama çalışmaları / kalkınma kuramları / kent sosyolojisi ve 

sosyal kalkınma / kırsal kalkınma ve tarım politikaları, 

• İç kontrol sisteminin kurulması ve yürütülmesi, 

• Dış ticaret ve gümrük işlemleri, 

• Teşvik politikaları ve teşvik uygulamaları, 

• Fizibilite hazırlama, 

• Etki analizi, 

• Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ve yasal 

uygulamaları, 

• SPSS, Minitab, STATA vb. istatistiksel paket programlarını veri toplama ve değerlendirme 

süreçlerinde yeterli düzeyde kullanabilmek, 

• Yüksek lisans / doktora yapmış olmak veya ikinci üniversite mezuniyetine sahip olmak 

• Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek, 

2.3 İş Tecrübesi ile Başvuracak Uzman Personel için Pozisyonlar 

a) İktisadi İdari Bilimler ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinde yer alan lisans düzeyinde 

herhangi bir bölümden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarındaki İktisadi İdari Bilimler ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinde 

yer alan lisans düzeyinde herhangi bir bölümden mezun olmak, 

b) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) 

İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan 

almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayımlanan 

ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip 

olmak, 

c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak,  

d) Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki çalışma konularının birinden en az 10 (on) 

yıl fiilen çalışmış olmak: 

- Planlama, Programlama,  

- Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi, 

- Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,  

- İzleme ve Değerlendirme, 

- Tanıtım, Danışmanlık, 

- Şehircilik ve Çevre, 

- Araştırma-Geliştirme, 

- Bilgi ve İletişim Teknolojileri, 

- Finansman,  

- İnsan Kaynakları Yönetimi, 

- Uluslararası Ticaret. 



5 Ekim 2020 – Sayı : 31265 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 

2.4 İş Tecrübesi ile Alınacak Uzman Personel Adaylarının Puanlama Kriterleri 

Uzman Personel Puanlama Kriterleri  Puanlamadaki Ağırlığı (%) 

Deneyim  Yılı  (2.3  d’de  belirtilen  alanlarda  belgelenmek 

kaydıyla 10 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır.)  
40 

YDS/ E‐YDS Puanı (70 ve üzeri puan dikkate alınır.)  40 

Yüksek  Lisans  (Yüksek  lisansını  tamamlamış  ve  bunu 

belgeleyen adaya 4 puan verilecektir.) 
4 

Doktora  (Doktorasını  tamamlamış  ve  bunu  belgeleyen 

adaya 6 puan verilecektir.) 
6 

İkinci  Yabancı Dil  Bilgisi  (Buna  ilişkin  70  ve  üzerindeki  YDS 

puanı  veya  eşdeğerliği  bulunan  sınav  puanları  dikkate 

alınır.) 

5 

Diğer  bilgi  ve  deneyim  (Başvurulan  pozisyon  için  ilanda 

tercih  nedeni  olarak  belirtilen  bilgi,  deneyim  ve/veya 

sertifikayı  belgelendirmek  gerekir.  Birden  fazla  tercih 

sebebine  sahip  olmak,  adayın  toplam  puanlamasındaki 

ağırlığını değiştirmez.) 

5 

3. İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma 

ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik 

dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, 

b) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış 

olmak, 

c) Kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim 

sertifikalarından birine sahip olmak,  

d) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son 5 

(beş) yıl içerisinde en az 60 (altmış) puan almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği 

kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (D) düzeyine karşılık 

gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak, (Denklikte 

ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınacaktır.) 

e) İç Denetçi İçin Tercih Nedenleri 

Aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu 

belgelemek tercih sebebi olacaktır:  

• İç kontrol sisteminin kurulması ve yürütülmesi, 

• Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ve yasal 

uygulamaları, 

• Bütçe, çalışma programı, harcama programı, muhasebe, finans, mali analiz ve bankacılık 

konuları, 

• Kamu muhasebesi, tek düzen muhasebe sistemi, vergi, iş kanunu ve SGK mevzuatlarına 

hâkim olmak, 

• Yüksek lisans / doktora yapmış olmak veya ikinci üniversite mezuniyetine sahip olmak 

• Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek, 

• SMMM veya Muhasebe Yetkilisi Sertifikasına sahip olmak. 
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4. DESTEK PERSONELİ (3 KİŞİ) İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 

4.1 Bilgi İşlem Yetkilisi (1 Kişi) İçin Sınava Giriş Şartları 

a) Üniversitelerin Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim 

Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümlerinden veya bunlara denkliği 

YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde 

mezun olmak, 

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan 

Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türlerinin birinden en az 60 puan almış 

olmak. 

c) Bilgi İşlem Yetkilisi İçin Tercih Nedenleri 

Aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu 

belgelemek tercih sebebi sayılacaktır. 

• Ağ (Network) Donanımı ve Yazılımı (Altyapı, Kurulum, Konfigürasyon, Yönetim, 

Güvenlik), Server (Microsoft ve Linux) işletim sistemleri ve Server Donanımı (Kurulum, 

Konfigürasyon, Yönetim, Arıza tespiti-giderimi), Bilgisayar- Bilişim Elektroniği Donanımı 

(Kurulum-Montaj, Konfigürasyon, Arıza tespiti-giderimi), E-Posta Server Sistemleri (özellikle 

Microsoft Exchange) (Kurulum, Konfigürasyon ve Güvenlik ), Programlama (Sql, Web, Desktop, 

Sistem, Network üzerine çalışılabilecek dillerden), 

• Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetimi / Yazılım Geliştirme / Ağ Güvenliği Kurulumu ve 

Yönetimi / Veri Yedekleme ve Kurtarma / Web Programlama ve Tasarımı Konuları 

• Bilgi işlem alanında kamu veya özel kesimde çalışmış olmak, 

• Yabancı dil bilmek. 

4.2 İdari ve Mali İşler Görevlisi (2 kişi) İçin Sınava Giriş Şartları 

a) Üniversitelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler, İşletme, İktisat ve Kamu 

Yönetimi bölümlerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, 

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan 

Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türlerinin birinden en az 60 puan almış 

olmak. 

c) İdari ve Mali İşler Görevlisi İçin Tercih Nedenleri 

• Kamu kurumlarında Evrak Kayıt ve Arşiv Sorumlusu olarak en az 3 yıl çalışma 

deneyimine sahip olmak, 

• Arşivleme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

• EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve kurumsal dijital arşiv konusunda tecrübe 

sahip olmak, 

• Kamu kurumlarında veya özel kurumlarda İnsan Kaynakları ile ilgili bir birimde/ 

görevde en az 3 yıl çalışma deneyimine sahip olmak, 

• Bordrolama yapabilmek ve ilgili programları kullanabilmek, 

• İş Kanunu ve SGK mevzuatına hâkim olmak, 

• İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikasına sahip olmak, 

• Performans değerlendirme sistemleri ve uygulamaları konusunda deneyimli olmak, 

• MS Office programlarını ve her türlü ofis ekipmanını çok iyi derecede kullanabilmek,  

• Resmi yazışma kurallarına hâkim olmak, 
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• Protokol kuralları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,  

• Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda Yönetici Asistanı olarak çalışmış 

olmak ve bunu belgelendirmek, 

• Evrak ve arşivleme sisteminin yürütülmesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

• Mesleki deneyimle ilgili özel sertifika ve çalışmalara sahip olmak. 

• Yabancı dil bilmek. 

5. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ 

Başvurular, 26 Ekim 2020 tarihinden başlayarak 6 Kasım 2020 tarihi saat 23.59' a kadar 

sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Kuzeydoğu Anadolu 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: 

 
Belge 

Uzman 

Personel 

İç 

Denetçi 

Destek 

Personeli

1 Özgeçmiş ve Fotoğraf ✓ ✓ ✓ 

2 Diploma ya da Mezuniyet Belgesi ✓ ✓ ✓ 

3 2019-2020 yıllarında yapılan KPSS Sonuç Bilgileri ✓ - ✓ 

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 
İş tecrübesi ile başvuracak uzman adayları için en az 10 

(on) yıl fiilen çalışmış olduğunu gösterir belge 
✓ - - 

6 Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler  ✓ ✓ ✓ 

7 Adli Sicil Kaydı ✓ ✓ ✓ 

8 
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya 

erteletmiş olduğunu gösteren belgeler 
✓ ✓ ✓ 

9 

İç denetçi adayları için kamuda veya özel sektörde 

denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış 

olduğunu gösterir belge 

- ✓ - 

10 

İç denetçi adayları için kamu iç denetim sertifikası 

veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim 

sertifikası 

- ✓ - 
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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.  

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 alınmaz. Bunlardan sınava girmiş 
olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit 
edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep 
edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

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 
hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne 
kadar uzatılabilir. 

6. SINAVA GİRİŞ 
Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra uzman ve destek 

personeli adaylarının puan sıralaması KPSS puanları itibarıyla yapılır. İç denetçi adaylarının 
başvuruları ise aşağıdaki tablo esas alınarak değerlendirilir ve sıralanır. Puan sıralaması 
listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının 5 (beş) 
katı aday çağrılacak şekilde yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir. Değerlendirme sonucu 
puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylarda yarışma sınavına davet edilir. 

İç Denetçi Puanlama Kriterleri  Puanlamadaki Ağırlığı (%) 

Deneyim Yılı (Belgelenmek kaydıyla) 1  40 

YDS/KPDS Puanı  40 

Yüksek Lisans  4 

Doktora  6 

İkinci Yabancı Dil Bilgisi 2  5 

Diğer bilgi ve deneyim 3   5 

Yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 16 
Kasım 2020 tarihinden itibaren Ajansın internet sitesinde (www.kudaka.org.tr) ilan edilecektir. 
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Unvanlarına Göre Sözlü Sınava Çağrılacak Personel Aday Sayıları 

Personelin Unvanı Alınacak Personel Sayısı 
Sözlü Sınava Çağrılacak 

Aday Sayısı 

Uzman Personel (Bilgisayar Mühendisliği, Çevre 

Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-

Elektronik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, 

Jeoloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, 

Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, 

Mekatronik Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği) 

3 kişi 15 kişi 

                                                           

1 5 yıl üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. 5 yıl üzerindeki ilave her bir 5 yıl için 10 puan verilecektir. 
2 İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirlenen asgari YDS veya eşdeğerliliği bulunan sınav puanları dikkate alınır. 
3 Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. Birden fazla tercih 
sebebine sahip olmak adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez 
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Uzman Personel (Ekonomi-İktisat) 1 kişi 5 kişi 

Uzman Personel (İktisadi ve İdari Bilimler ve 

Siyasal Bilgiler Fakültelerinde yer alan lisans 

düzeyindeki herhangi bir bölümden mezun 

olanlar) 

1 kişi 5 kişi 

Uzman Personel (Şehir ve Bölge Planlama, 

Mimarlık) 
1 kişi 5 kişi 

İç Denetçi 1 kişi 5 kişi 

Bilgi İşlem Yetkilisi 1 kişi 5 kişi 

İdari ve Mali İşler Görevlisi 2 kişi 10 kişi 

7. YARIŞMA SINAVININ YERİ, TARİHİ VE ŞEKLİ 
Yarışma Sınavı, 3-4 Aralık 2020 tarihlerinde 08.30-18.00 saatleri arasında Kuzeydoğu 

Anadolu Kalkınma Ajansı, Cumhuriyet Caddesi No:3 25200, Yakutiye/ERZURUM adresinde 
yapılacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, internet sayfasında belirtilen tarih 
ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle 
sınav yerinde hazır bulunacaklardır. 

Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye 
yetkilidir. Değişiklikler Ajans internet sitesinden duyurulacaktır. 

Yarışma sınavı, uzman personel, iç denetçi ve destek personeli alımı için “sözlü” olarak 
yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü yarışma sınavında; adayın KPSS başarı durumu, 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 ve tercih sebebi sayılan şartları da göz önüne alarak her adaya 
ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve 
belgeleri adaylardan isteyebilir. 

8. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI 
Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. 

Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. 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 70 (yetmiş)’in 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 asil adaylardan 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 29.05.2019 tarih ve 30788 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 
Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır. 

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. 
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Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal 

ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesi 

olan www.kudaka.org.tr adresinde ilan edilecek ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı 

ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir. 

Yarışma sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda 

bulunduğu ya da Ajans’ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan 

adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit 

edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep 

edemezler ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılır. 

Ajans Yönetim Kurulu tarafından, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca 

Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara 

üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen adayın başvurusu 

hangi aşamada olursa olsun iptal edilir.  

9. GÖREVLENDİRME 

Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi 

için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (on beş) 

gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir. 

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

makul sebep olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde 

bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat 

edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belge ile 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. 

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, 

Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılır. 

Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen 

görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 (on) gün önce ilgili 

yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel 

Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna 

sunulur. 

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, 

Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. 

Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır. 

10. BİLGİ ALMA 

İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. 

Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir: 

Tel : 0442 235 61 11 

E-posta : info@kudaka.org.tr 

İnternet Adresi : www.kudaka.org.tr 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 7898/1-1 
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Zafer Kalkınma Ajansından: 
PERSONEL ALIM İLANI 

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma 
Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 

- 2 (iki) Uzman Personel, 
- 1 (bir) Destek Personeli, 
- 1 (bir) İç Denetçi 
alımı yapacaktır. 
T.C. Zafer Kalkınma Ajansı'nın merkezi Kütahya olup Ajansın faaliyet alanına 

Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illeri girmektedir. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, 
bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaktır. 

Başvuru Tarihleri 26.10.2020 - 06.11.2020 

Başvuru Yeri http://sinavbasvuru.sanayi.gov.tr 

Sınav Şekli Sözlü (mülakat) 

Mülakata Katılmaya Hak Kazananların İlanı 13.11.2020 Cuma 

Sınav Yeri 

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği 

Cumhuriyet Mahallesi Öncü Sokak No: 39   43020  

Merkez / KÜTAHYA 

1. TÜM ADAYLAR İÇİN 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, 

ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, 
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 
2.1. Uzman Personel Adayları İçin Aranan Nitelikler; 
a) Üniversitelerin Tablo - 1’de belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek 

Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans 
düzeyinde mezun olmak, 

Tablo 1 - Alım Yapılacak Bölümler 

Bölüm KPSS Puan Türü 
İstihdam Edilecek 

Personel Sayısı 

İstatistik, Ekonometri, 

Ekonomi (İktisat), 

İşletme, 

Kamu Yönetimi, 

Maliye, 

Uluslararası İlişkiler 

KPSSP 12, 

KPSSP 14, 

KPSSP 24, 

KPSSP 29, 

KPSSP 19, 

KPSSP 34 

1 
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Şehir ve Bölge Planlama, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre 

Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri 

Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, 

İşletme Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kimya 

Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, 

Malzeme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Tarım 

Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Harita 

Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 

KPSSP 1, 2, 3 1 

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi 
itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-
1’de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak, 

c) YDS veya e-YDS - İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl 
içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış 
uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine 
ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınmaktadır. Mevzuatı gereği ÜDS-YÖKDİL kabul 
edilmemektedir.) 

2.2. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri; 
Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçına haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu 

tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları 
belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.): 

- Doktora / yüksek lisans / ikinci lisans / yan dal / çift ana dal / ön lisans yapmış olmak, 
- Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından 

kabul edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.) 
- Sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanıyor olmak, 
- Ajansın faaliyet gösterdiği aşağıda sayılan alanlarda fiilen çalışmış ve bunu 

belgelendirebiliyor olmak, süresi 30 saat / 5 günden fazla olan ve belgelendirebilecek eğitim 
almak veya kursa katılmak, 

√ Kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel kalkınma, kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma, 
kırsal kalkınma, 

√ Bölgesel ekonometrik ve mekânsal analizler / sosyal, iktisadi ve sektörel analizler / 
kümelenme, rekabetçilik, girdi-çıktı ve etki analizleri / fizibilite çalışmaları, 

√ Avrupa Birliği destek mekanizmaları, program / proje hazırlama ve yürütme, izleme ve 
değerlendirme, izleme bilgi sistemleri, 

√ Bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel program tanıtımı, teşvik politikaları ve teşvik 
uygulamaları, 

√ Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ve yasal 
uygulamalar, 

√ İthalat, ihracat ve gümrük işlemleri, 
√ Enerji politikaları ve yenilenebilir enerji kaynakları (jeotermal, rüzgâr, güneş ve 

hidroelektrik enerjisi), 
√ İç kontrol sistemi, 
√ Bütçe, çalışma programı, harcama programı, muhasebe, finans, mali analiz ve 

bankacılık, 
√ Kamu muhasebesi, tek düzen muhasebe sistemi, vergi, iş kanunu ve SGK mevzuatı, 
√ Satın alma usulleri, şartname ve ihale dosyaları, 
√ SPSS, Minitab vb. istatistiksel paket programları, 
√ Veri tabanı tasarımı ve yönetimi / yazılım geliştirme / ağ güvenliği kurulumu ve 

yönetimi / veri yedekleme ve kurtarma / web programlama ve tasarımı. 
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3. DESTEK PERSONELİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 
3.1. Bilgi İşlem Yetkilisi İçin Aranan Nitelikler; 
a) Üniversitelerin Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Enformatik, 

Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinden 
veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
lisans düzeyinde mezun olmak, 

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi 
itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan 
almış olmak, 

3.1.1. Bilgi İşlem Yetkilisi İçin Tercih Nedenleri; 
Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçına haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu 

tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları 
belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.): 

- Yukarıda sayılan bölümlerde doktora / yüksek lisans / yan dal / çift ana dal / ön lisans / 
orta öğrenim yapmış olmak, 

- İngilizce ve/veya birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek 
(ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.), 

- Sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanıyor olmak, 
- Alım yapılacak pozisyonla ilgili mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu 

belgelendirebilmek, 
- Bilgi Teknolojileri ile ilgili sertifikalara sahip olmak, 
- Aşağıdaki konularda tecrübe ve bilgi sahibi olmak; 
√ MS Office programlarına ileri düzeyde hâkimiyet, 
√ Microsoft Windows sunucu işletim sistemleri kurulumu, yönetimi, bakımı, izlemesi ve 

konfigürasyonu, 
√ Hyper-V ve VMWare sanallaştırma teknolojileri ile sanal sunucu kurulumu, sunucuların 

bakımı, yönetimi ve takibi, 
√ Aktif dizin yönetimi, dosya sunucusu, DNS, DHCP, FTP ve NTP, 
√ Ağ yönetimi ve kullanımına bağlı olarak güvenlik duvarı (WatchGuard, Fortigate) 

kuralları yazma, 
√ Kurumsal e-posta yönetimi (Exchange sunucusu ve Microsoft Outlook programları), 
√ Yazıcılar, kullanıcı bilgisayarları ve aktif cihazların ağ ve kullanıcı işlemleri, 
√ Ağ cihazlarının kurulumu, konfigürasyonu, yedeklenmesi ve firmware güncellenmesi, 
√ Ağ sistemleri ve yönlendirmesi, ağ güvenliği, 
√ Microsoft SharePoint konfigürasyonu, 
√ Yedekleme donanım (QNAP NAS TS-859U4, Dell Storage NX3230) ve yazılım 

(Veeam, Acronis Backup) sistemleri, SAN (Storage Area Network) ve yedekleme cihazları, 
√ Grafik animasyon işleme, CPANEL, VHM, SSL ve PHP, ASP, MySQL gibi web 

yönetimi, 
√ Joomla, WordPress, DNN gibi hazır web sitesi paketleri kurulumu konfigürasyonu ve 

web sitelerinin yönetimi, 
√ İşletim sistemleri, TCP/IP, sistem ve ağ yönetimi, 
√ Elektronik Belge Yönetim Sistemi yönetimi, 
√ Teknik dokümantasyon hazırlama ve gözden geçirme, 
√ Sunucu ve disk sistemleri yapılandırmaları, raid yapıları yönetimi, 
√ Bilgi ve iletişim teknolojileri satın alma ve Microsoft ürünlerinde lisanslama, 
√ Veri tabanı programlama (SQL, MSSQL, Access), 
√ Görsel programlama (VB.NET, C#), 
√ Bilgisayar teknik servis ve bakım işleri. 
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4. İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 
4.1. İç Denetçi İçin Aranan Nitelikler; 
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara 

denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından mezun olmak, 

b) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış 
olmak, 

c) Kamu İç Denetçi Sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim 
sertifikalarından birine sahip olmak, 

d) YDS veya e-YDS - İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl 
içerisinde en az 60 (altmış) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış 
uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine 
ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınmaktadır. Mevzuatı gereği ÜDS-YÖKDİL kabul 
edilmemektedir.) 

4.2. İç Denetçi İçin Tercih Nedenleri; 
Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçına haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu 

tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları 
belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.): 

- Doktora / yüksek lisans yapmış olmak, 
- İkinci bir yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından kabul 

edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.) 
- İlanın 2.2 maddesinde sayılan Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 
İç denetçi pozisyonuna başvuranlar için Tablo 2’de yer alan değerlendirme kriterleri 

doğrultusunda Genel Sekreterlikçe değerlendirme yapılacak ve puan sıralamasına göre en yüksek 
puanlı ilk 5 (beş) aday mülakata çağırılacaktır. 

Tablo 2 - İç Denetçi Değerlendirme Kriterleri 

İş Tecrübesiyle Yapılan Başvurular İçin Puanlama Kriterleri Puanlamadaki Ağırlığı (%) 

Deneyim Yılı (Belgelenmek Kaydıyla) * 40 

YDS Puanı 40 

Yüksek Lisans 4 

Doktora 6 

İkinci Yabancı Dil Bilgisi** 5 

Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika *** 5 

*5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için 80 puan ve ilave her bir beş 
yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 10 puan verilir) 

** İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği 
bulunan sınav puanları dikkate alınır. 

*** İlanın 4.2 maddesinde tercih nedeni olarak belirtilen alanda bilgi, deneyim ve/veya 
sertifikayı belgelendirmek gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam 
puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez. 

5. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ 
Başvurular, 26.10.2020 tarihinden başlayarak 06.11.2020 tarihi saat 23.59'a kadar 

sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Zafer Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru 
bağlantısından yapılacaktır. 
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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 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 Tablo-
3’te yer almaktadır: 

Tablo 3 - Başvuruda Sunulacak Belgeler 

# Belge 
Uzman 

Personel 

Destek 

Personeli 

İç 

Denetçi

1 
Başvuru formu (http://sinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinden 

doldurulacak) 
Z Z Z 

2 
Özgeçmiş (http://www.zafer.gov.tr/ozgecmis.docx adresinden 

indirilerek eksiksiz olarak doldurulacak) 
Z Z Z 

3 Vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş) Z Z Z 

4 
Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesi, noter onaylı sureti veya 

ilgili resmi kurumca onaylı sureti 
Z Z Z 

5 KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, KPSS sonuç bilgileri Z Z GD 

6 
İş tecrübelerini gösterir SGK veya ilgili kurumdan alınacak hizmet 

belgesi 
T T Z 

7 

İş tecrübelerine ilişkin olarak, hangi görevi hangi unvan ile yürütmekte / 

yürütmüş olduğuna dair işyerlerinden / kurumlarından alınmış onaylı 

yazı 

T T Z 

8 
YDS / e-YDS sonuç belgesi ya da buna denk kabul edilen uluslararası 

geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi 
Z T Z 

9 Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi Z Z Z 

10 
Erkek adaylar için askerlik durumunu (tecil, terhis veya muaf) gösteren 

belge 
Z Z Z 

11 
Yukarıda 2.2, 3.1.1 ve 4.2 maddelerinde belirtilen tercih sebeplerini 

taşıdığını gösterir diğer belgeler 
T T T 

Z: Zorunlu        T: Tercihe bağlı          GD: Gerekli değil 

Not: Adaylar, başvuru aşamasında çevrimiçi yükledikleri belgelerin asıllarını mülakat 
sınavına davet edilmeleri durumunda sınav günü ibraz etmek zorundadırlar. Sunmadıkları 
takdirde mülakat sınavına alınmayacaklardır. 

ÖNEMLİ: 
Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular kesinlikle dikkate 

alınmayacaktır. 
Eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular ile ilgisiz başvurular da değerlendirmeye 

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

yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır (Uzman ya da iç denetçi pozisyonundan 
yalnızca birine başvurulabilir, aksi takdirde her iki başvuru da kabul edilmeyecektir). 
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UYARI: 
Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek olduğu 

başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe 
aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit 
edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit 
edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep 
edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur. 

6. SINAV YERİ, ŞEKLİ VE TARİHİ 
Uzman ve destek personeli için yapılan başvurular KPSS puanına göre, iç denetçi için 

Tablo-2’de yer alan kriterlerden aldıkları puana göre alım yapılacak pozisyonların her biri için 
belirlenen kadro sayısının 5 (beş) katı aday çağrılacak şekilde sıralanır ve Ajansın ilan panosu ile 
internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar 
da yarışma sınavına davet edilir. 

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
Sınav, Ajans Genel Sekreterliği’nde sözlü (mülakat) olarak yapılacaktır. Sözlü sınav 

tarihleri Ajansımız internet sitesinde ayrıca duyurulacaktır. 
Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye 

yetkili olup bu değişiklikler de Ajansımız internet sitesinden duyurulacaktır. 
Sınava girmeye hak kazanan bütün adaylar, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport 

veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır. 
7. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI 
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. 

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. 
Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır. 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 sınavı kazanmış kabul edilir. 
Sınavda 70 (yetmiş)’in 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 asil adaylardan göreve başlamayanların yerine yahut 6 (altı) ay içerisinde ilgili 
pozisyonun boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 
Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır. 

Belli bir öğrenim dalı için ilan edilen sayı 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. 

Başvuruda bulunan adaylar ayrıca güvenlik soruşturmasına tabi tutulur. Terör örgütlerine 
veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar 
verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı 
olduğu değerlendirilen adayın başvurusu hangi aşamada olursa olsun iptal edilir. Adayla sözleşme 
imzalanmışsa, deneme süresi sona ermiş olsa dahi bu sözleşme derhal, bildirimsiz ve tazminatsız 
olarak feshedilir ve ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulur. 
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Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal 

ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet 

sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara 

yazılı olarak bildirilir. 

8. GÖREVLENDİRME 

Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi 

için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (on beş) 

gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir. 

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

mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat 

adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların 

görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve 

başlamama hali 2 (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 edilerek sözleşmeleri feshedilir ve kendileri 

hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. 

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, 

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

süreli iş sözleşmesi yapılır. 

Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen 

görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 (on) gün önce ilgili 

yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel 

Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna 

sunulur. 

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, 

Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. 

Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır. 

9. ÜCRETLENDİRME 

Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na tabi olup Ajansta istihdam edilen personele, 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname’nin Ek Madde 11/c fıkrası, 2014/8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı 

ve ilgili mevzuata göre Ajans Yönetim Kurulu’nca belirlenecek ücret ödenecektir. 

10. STANDART BAŞVURU EVRAKLARI VE BİLGİ ALMA 

Başvuru sırasında kullanılacak standart evraklar http://sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet 

adresinde bulunan Zafer Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından doldurulacaktır. İstenen 

diğer belgeler de aynı sistem üzerinden yüklenecektir. Elden veya kargo ile başvuru kabul 

edilmeyecektir. 

İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. 

Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir: 

Tel : 0274 271 77 61 (Dâhili: 175) 

E-posta : ik@zafer.gov.tr, ik@zafer.org.tr 

Kamuoyuna İlanen Duyurulur. 7875/1-1 
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Karabük İli Safranbolu Belediye Başkanlığından: 

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI 

Safranbolu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 

olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, 

sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak 

kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. 

Sıra 

No 

Kadro 

Unvanı 
Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Puan 

Türü 

KPSS 

Taban 

Puanı 

1 
Zabıta 

Memuru 
GİH 11 1 

Mahalli İdareler, Yerel 

Yönetimler, Büro Yönetimi, 

Büro Yönetimi ve Yönetici 

Asistanlığı veya Adalet bölümü 

önlisans programlarının 

birinden mezun olmak. 

En az B sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak 

Kadın 
KPSS 

P93 
70 

2 
Zabıta 

Memuru 
GİH 11 3 

Mahalli İdareler, Yerel 

Yönetimler, Büro Yönetimi, 

Büro Yönetimi ve Yönetici 

Asistanlığı veya Adalet bölümü 

önlisans programlarının 

birinden mezun olmak. 

En az B sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak 

Erkek 
KPSS 

P93 
70 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak 

başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 

İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel 

şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

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

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

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

irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

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

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

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

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak, 

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

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak, Ön lisans 2018- KPSSP93 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından 

(KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS 

puanını almış olmak, 

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

nedenlerle çıkarılmamış olmak, 

c) 657 sayılı Kanunun 48’nci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra 

Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru 

kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla 

olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak. Boyun 

1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo 

tespitleri belediyemizce başvuru esnasında yapılacaktır. 

d) Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 

e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az 

B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 

Başvuru sırasında; 

1. Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin resmi internet adresinden 

(http://www.safranbolu.bel.tr) temin edilecektir. 

2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi, 

3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten 

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

edilebilir), 

4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı 

ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

5. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, 

6. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 

7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 

8. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak) 

9. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir.) 
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4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 

Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 

• Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 02/11/2020 - 06/11/2020 tarihleri arasında saat 

17.00 ye kadar (mesai günlerinde 09.00 - 17.00 saatleri arasında) Yeni Mah. Sadri Artunç Cad. 

Belediye İş Merkezi K: 6 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

• Başvurular şahsen yapılacak olup, posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular 

kabul edilmeyecektir. 

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 

a) Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının 

uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı 

adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sınava 

çağırılacaktır. 

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 

çağrılacaktır. 

c) Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 

başvuruların değerlendirilmesini müteakip 12 Kasım 2020 tarihinde Belediyemizin resmi internet 

sayfasından (http://www.safranbolu.bel.tr) ilan edilecektir. 

d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 

adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi 

gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 

bulunulmayacaktır. 

f) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 

bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 

adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 

sorumluluğundadır. 

g) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 

ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır. 

h) Sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara herhangi bir bildirimde 

bulunulmayacaktır. 

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 

• Zabıta memuru alımı için sözlü ve uygulama sınavı yapılacaktır. Sözlü sınav 23 Kasım 2020 

tarihinde saat 09:30 da başlamak üzere Yeni Mah. Sadri Artunç Cad. Belediye İş Merkezi K: 1 

Safranbolu Belediyesi Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. Uygulama sınavı ise aynı gün saat 

14:00’de başlamak üzere Barış Mah. 60 No’lu Sok. No: 7 Süper Toto Erdoğan Caymaz Yeni 

Nesil Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır. 
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• Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam 

edilecektir. 

• Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan 

ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

Sözlü Sınav: 

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar. 

Uygulamalı Sınav: 

Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi 

özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır. 

7. SINAV DEĞERLENDİRME -SONUÇLARA İTİRAZ: 

a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er 

puan olmak üzere toplamda 100 puan, uygulamalı sınavı ise 100 tam puan üzerinden yapılır. 

b) Sınavın değerlendirilmesinde sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak 

sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 

c) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı 

ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet 

adresinde ilan edilecektir. 

d) Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 

olana öncelik tanınacaktır. 

e) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl 

aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 

Belediyenin internet adresinde (http://www.safranbolu.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara 

ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 

puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 

kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 

gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 

gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 

hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren 7 

(yedi) gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün 

içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 7906/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Arel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği 
–– Lokman Hekim Üniversitesi Kas ve Sinir Hastalıkları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği 
–– Trakya Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Ufuk Üniversitesi Uzaktan Eğitim 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.


