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YÖNETMELİKLER

Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fık-
rasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“g) Sosyal etkinlik: Öğretim programlarının yanında internet üzerinden uzaktan erişim
yoluyla veya belirli bir yerde yapılan bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda
öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları ile bu kapsamdaki diğer etkinlikleri,”

“k) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
l) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan

ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kay-
dedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,
aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının
engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ikinci bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İlkeler, Kişisel Verilerin Korunması, Sosyal Etkinlikler Kurulu ve Görevleri”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-

de eklenmiştir. 
“Kişisel verilerin korunması
MADDE 5/A – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen kişisel veri işleme faaliyet-

lerinde, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bu Kanuna
dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuatta yer alan usul ve esaslara uyulması zorunludur.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında eğitim kurumlarında yürütülecek her türlü faaliyetler
kapsamında okula yeni başlayan öğrenciler için ilk bir ay içinde ve okulda kaldıkları süreyle
sınırlı olmak üzere bir defaya mahsus olarak kişisel verilerin işlenmesi ve korunması çerçeve-
sinde öğrenci velisi aydınlatılır ve açık rıza onayı alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Eğitim kurumlarında öğrencilerde özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmek,
öğrencileri şiddet ve zararlı alışkanlıklardan korumak, öğrencilere yeni ilgi alanları ve beceriler
kazandırmak, öğrencilerin yeteneklerini sergilemesine imkân vermek, millî, manevi ve kültürel
değerleri yaşatmak, yaygınlaştırmak ve bu değerlerin yeni nesillere aktarımını sağlamak, öğ-
rencilerde gönüllülük bilincini özendirmek, engellilik, yaşlılık, insan ve çocuk hakları ile ilgili
konularda farkındalık oluşturmak amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alan-
larda sosyal etkinlik çalışmaları yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin EK-6’sının 11.1 inci maddesinin (e) bendinde yer alan
“10” ibaresi “12” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin EK-8’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/6/2017 30090

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 1/9/2018 30522
2- 12/9/2019 30886
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Sermaye Piyasası Kurulundan:

VERİ DEPOLAMA KURULUŞUNUN FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM 

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/9/2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veri De-

polama Kuruluşunun Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu

maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(1) VDK yöneticileri ve personeli ile bunların eşleri ve velayeti altındaki çocukları,

VDK’ya bildirilen işlemlerin ilgili olduğu piyasalarda ikinci fıkra hükümleri hariç olmak üzere

alım satım işlemi yapamazlar ve pozisyon alamazlar.

(2) VDK yöneticileri ve tüm personeli; göreve başlamadan önce maliki oldukları,

VDK’ya bildirilen işlemlerin ilgili olduğu piyasalarda gerçekleştirdikleri alım satım işlemleri

nedeniyle sahip oldukları, TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve 28/3/2002 tarihli ve 4749

sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde

kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen araçlar ile yatırım fonu ve emeklilik

fon payları dışındaki kıymetleri ve pozisyonları görev sürelerinin başlamasından itibaren otuz

gün içinde satmak veya devretmek suretiyle elden çıkarmak zorundadır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/9/2018 30540
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Bursa Uludağ Üniversitesinden:
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygula-

ma ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-
lerine 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 grupları: Merkezde oluşturulan çalışma gruplarını,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (ULUTÖMER): Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ve Türk soylular dâhil,

yabancı uyruklu kişilere Türkçe öğretmek ve bu uygulamayı çeşitli uzmanlık alanlarında ger-
çekleştirmektir.

(2) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amacını gerçekleştirmek için ilgili mevzuat hükümleri kapsamında  ge-

rektiğinde yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak ve alanıyla ilgili konularda bakanlıklar,
diğer üniversitelerin ilgili birimleri ve kamu kuruluşlarıyla ortak eğitim-öğretim, araştırma ve
yayın faaliyetleri yürütmek.

b) Merkezin amacıyla ilgili kamu kurumları ve özel kurumlarla işbirliği yaparak
Türkiye’nin tanıtımına da katkı sağlayacak nitelikte yazılı ve görsel öğretim materyali hazır-
layıp yayınlamak.

c) İligili mevzuat hükümleri kapsamında  yurt içi ve yurt dışındaki görevlendirilen öğ-
retim elemanları ve öğretmenlere yönelik kurslar açmak.

ç) Türkçenin öğretilip araştırılması için Üniversite yanında ulusal veya uluslararası
diğer üniversitelerde okuyan ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri ile mezunlarına yönelik
ortak programlar hazırlamak, kurslar düzenlemek ve stajlar yaptırmak.

d) Türkçe’yi daha iyi öğretebilmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde ta-
nıtabilmek amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek.

e) Türkçenin ana dili olarak veya yabancılara öğretimi konusunda programlar hazırlayıp
yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla ortak
çalışmalar yapmak.

f) Yabancılara Türkçe öğretim yöntemleri üzerine araştırmalar yapmak.
g) Yurt içi ve yurt dışında dil sınavları ve dil yetkinlik sınavları düzenlemek.
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ğ) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üni-
versitelerin Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk
Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi, Dil Bilimi ve Yabancı Diller Bölümleri son sınıf öğ-
rencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübe kazandıracak uygulama programları düzenlemek,
staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

h) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğre-
timi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak.

ı) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının Türkçe öğrenebilmeleri için uyum kursları
düzenlemek.

i) Türkiye ile diğer ülkelerin ilgili kurum ve kuruluşları arasında yapılan ikili anlaşma-
lara bağlı olarak ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak;
bu ülkelerden gelecek olan öğrenci, eğitimci, akademisyen, büyükelçilik çalışanlarına, diplo-
matlara ve iş adamlarına Türkçe kursları düzenlemek.

j) Yurt içi ve yurt dışından Türkçe öğrenmek isteyen Ülkemizdeki ve ülke dışındaki ya-
bancılara uzaktan eğitim veya çevrimiçi sistem ile Türkçe öğretmek.

k) Diksiyon, Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli
kurslar açmak, faaliyetler düzenlemek.

l) Türkiye Türkçesi, Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Özbek ve Türkmen Türkçesi gibi Türk
lehçeleriyle ilgili kurslar düzenlemek.

m) Türkçenin yazılı ve sözlü olarak doğru ve etkili kullanılmasını sağlayacak kurslar
ve seminerler düzenlemek.

n) Akademik Türkçe ile ilgili kurslar ve seminerler düzenlemek.
o) Merkezin amacı doğrultusunda Rektörlük tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

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

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak ve yokluğunda kendisini temsil
etmek üzere, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından en çok 2  kişiyi yardımcısı olarak görev-
lendirir. Yardımcıların görev süresi Müdürün görev süresinin bitimiyle sona erer. Müdür yar-
dımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.

(3) Müdür, görevi başında bulunamadığı zamanlarda yardımcılarından birisine vekâlet
yetkisi verir.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, kurullara başkanlık ederek kurullarda alınan kararları uygu-

lamak, Merkezin amaç ve faaliyetlerinde belirtilen konularda düzenli işleyişini sağlamak.
b) Merkezde görevli personelin görev ve sorumlulukları üzerinde genel gözetim ve de-

netim görevini yapmak.
c) Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri için ortaya çıkan genel ihtiyaçları ve

bunlarla ilgili önerileri Rektöre iletmek.
(2) Çalışma grubu başkan ve üyeleri geçici veya sürekli olarak Müdürün önerisi, Yö-

netim Kurulunun onayı ile görevlendirilirler. Müdür, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve
denetler.

Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşur. Müdür Yönetim Kurulunun  üyesi

ve başkanıdır. Kurulun diğer üyeleri Müdürün teklif ettiği Üniversite öğretim elemanları ara-
sından Rektör tarafından görevlendirilir. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye ye-
niden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle boşalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine
olağanüstü olarak toplanır. Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve hazır bulu-
nanların salt çoğunluğuyla karar alır.

(3) Toplantı gündemi Müdür tarafından hazırlanır ve toplantı tarihinden 2  iş günü önce
üyelere bildirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleriyle ilgili esasları

belirlemek ve bu konularda kararlar almak.
b) Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek, görevlendirmeler ile ilgili önerilerde bu-

lunmak.
c) Kursların açılması, kurs ücretleri gibi konularda karar almak.
ç) Danışma Kurulunun önerilerini değerlendirip karar vermek.
d) Merkezin bütçesini hazırlamak.
e) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
f) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke-

lerini tespit etmek ve bunlara ilişkin protokolleri hazırlamak.
g) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlaması gereken faaliyet raporunu denetleyip

onaylamak, bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.
ğ) Merkezde görevli öğretim elemanlarına eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık

ve yayın konularında sunulacak hizmet içi eğitim programlarını karara bağlamak.
h) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların esas ve usullerini tespit etmek.
ı) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirip karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, ilgili konularda çalışmaları bulunan en az 5, en

fazla 15  üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından
üç yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine istekleri halinde Üniversite dışından veya
yurt dışından da üye görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kurulunun  başkanıdır.

(2) Danışma Kurulu, Müdür tarafından belirlenen bir tarihte toplanır. Toplantı için ço-
ğunluk aranmaz. Kararlar, toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır.

(3) Müdür gerekli gördüğü durumlarda ilgili Merkez personelinin de Danışma Kurulu
toplantılarına katılmalarını isteyebilir.

(4) Danışma Kurulu kararları, Merkezin çalışmaları bakımından bağlayıcı bir nitelik
taşımaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve görevleri
MADDE 12 – (1) Merkez çalışmalarında verimliliği arttırmak amacıyla Yönetim Ku-

rulu tarafından çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma gruplarının görevi Merkezin bünye-
sinde gerçekleştirilecek öğrenim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektir.

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirile-
cek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15 – (1) 15/8/2016 tarihli ve 29802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulu-

dağ Üniversitesi Türkçe  Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Yalova Üniversitesinden:
YALOVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOORDİNASYON 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci

Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yalova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinas-

yon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
bu organların 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, 14 üncü mad-
desi ile 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Yalova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini, 
c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
ç) Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörünü, 
d) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
e) Uluslararası öğrenci: Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yurtdışından Öğ-

renci Kabulüne İlişkin Esaslara göre Yalova Üniversitesine kabul edilen öğrencileri, 
f) Üniversite: Yalova Üniversitesini, 
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ğ) YÜYÖS: Yalova Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları 
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 
a) Üniversiteyi uluslararası öğrenciler açısından cazibe merkezi haline getirme yönünde

sistemli araştırmalar ve çalışmalar yapmak.
b) Üniversitenin uluslararası diploma tanınırlığını ve rekabetçiliğini artırmak üzere yeni

ve çağdaş programların araştırılması ve Üniversitede açılması konusunda çalışmalar yapmak.
c) Üniversitede öğrenim gören uluslararası lisans öğrencilerini lisansüstü programlara

teşvik etmek.
ç) Uluslararası öğrencilere, Türk tarihi, kültürü ve Türk milletinin değerlerinin tanıtıl-

masını sağlamak.
d) Üniversiteden mezun olup ülkesine dönen uluslararası öğrencilerle Üniversitenin

bağını devam ettirmek.
e) Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği ile yurt içi ve yurt dışında reh-

berlik, danışma ve eğitim koçluğu alanlarıyla ilgili araştırmalar, uygulamalar ve danışmanlıklar
yapmak.
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f) Uluslararası öğrencilerin Üniversiteye, ve Türkiye’ye uyumunun kolaylaştırılması
sürecinde oryantasyon eğitimi, eğitim koçluğu ve rehberlik hizmetleri vermek.

g) Uluslararası öğrencilerin kendilerini tanımalarını, sağlıklı kararlar verebilmelerini,
problem çözme ve iletişim becerisi kazanmalarını, ders başarılarının arttırılmasını sağlamak
için koordinasyon hizmeti vermek.

ğ) Uluslararası öğrencilerin üniversite olanaklarından yeterli düzeyde yararlanabilmeleri
için, Üniversite yaşamına uyum sağlamalarına ve sosyal, duygusal, bilişsel ve kariyer geliş-
melerine yardım etmek amacıyla rehberlik hizmetleri sunmak.

Merkezin faaliyet alanları 
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
a) Uluslararası öğrencileri, Üniversiteye kayıt ve sonrası ihtiyaç duydukları öğrenci iş-

lerine yönelik tüm konularda Üniversitedeki ilgili birimlere yönlendirmek, ilgili birimler ile
koordinasyon ve iş birliği faaliyetleri içinde olmak.

b) Uluslararası öğrencilere yönelik sosyal, sanatsal, sportif ve benzeri faaliyetler yü-
rütmek. 

c) Uluslararası öğrencilerin Türkçe dilini okuma, yazma ve konuşma olarak daha iyi
kullanmalarını sağlamaya dönük faaliyetler yapmak.

ç) Uluslararası öğrencilere yönelik Türk tarihi,  kültürü ve Türk milletinin milli ve manevi
değerlerine ilişkin faaliyetlerde (seminer, söyleşi, gezi ve benzeri) bulunmak.

d) Uluslararası öğrencilerin Üniversite bünyesindeki öğrenci kulüplerine ve kulüp faa-
liyetlerine aktif katılımını sağlamak.

e) İlgili mevzuat çerçevesinde Yalova Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı
(YÜYÖS) ve benzeri sınavları yurt içinde ve yurt dışında düzenlemek, sınavı hazırlamak, uy-
gulama ve değerlendirmesini yapmak.

f) YÜYÖS ve benzeri sınavları yurt içinde ve yurt dışında yapmak için ilgili mevzuat
çerçevesinde kurumlarla iş birliği ve anlaşmalar yapmak.

g) Uluslararası öğrencilere yönelik önemli duyuruları internet ortamında yayımlamak.
ğ) Uluslararası öğrencilerin tez yazım ve sunum süreçlerine yardımcı olmak.
h) Araştırmalar, projeler, raporlar gibi akademik ürünler üretmek, üretilenlere katkıda

bulunmak veya ürettirmek.
ı) Uluslararası öğrencileri araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek ol-

mak.
i) İlgili mevzuat çerçevesinde ulusal ve uluslararası kurum, kuruluşlar ile iş birliği ya-

parak, öğrencilere veya konu ile ilgililere yönelik araştırma ve eğitim programları gerçekleş-
tirmek ve bu amaçlar doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, panel,
seminer, toplantı,  oryantasyon programı, çalıştay, kurs ve benzeri etkinliklerle sertifikalı veya
sertifikasız eğitim programlarını örgün, uzaktan eğitim veya karma yöntemlerle düzenlemek
ve yürütmek.

j) İlgili mevzuat çerçevesinde kamu, özel ve sivil kurum ve kuruluşlara, faaliyet alan-
larına ilişkin konularda, ücretli ya da ücretsiz danışmanlık veya bilirkişilik hizmetleri vermek.

k) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak, gerektiğinde diğer kamu, özel, sivil kurum ve
kuruluşlarla iş birliği yapmak.

l) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel, dijital
yayınlar hazırlamak, yaptırılacak akademik ve diğer ürünleri kitap, dergi, broşür, web sayfası
ve benzeri yayım araçları vasıtasıyla yayımlamak.

m) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerini yerine getirmek veya bu tür faali-
yetlere katkıda bulunmak.

n) Mezun uluslararası öğrencilerin Üniversite ve Türkiye ile ilişkilerinin sürekliliğini
sağlamaya ilişkin faaliyetler yürütmek.

o) Nitelikli yeni uluslararası öğrencilerin Üniversiteye kazandırılmasına yönelik faali-
yetler yapmak.
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ö) Üniversitenin tüm öğretim programlarında öğrenim görecek olan Uluslararası öğ-
rencilerin kabul koşullarında güncel konular ve mevzuatlar dikkate alınarak Üniversite yöne-
timine önerilerde bulunmak.

p) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

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, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. 
(2)  Müdür; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim eleman-

ları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün
onayına sunar. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bu-
lunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının
da görevi sona erer. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak ve Yö-

netim Kurulu kararlarını uygulamak.
c) Yönetim Kuruluna üye ve müdür yardımcısı görevlendirilmesi için Rektöre öneride

bulunmak.
ç) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.
d) Faaliyetlerinin, Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordi-

nasyonu sağlamak.
e) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim, yayın, sosyal-kültürel faaliyetleri ve ben-

zeri diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.
f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, görev-

lendirmeler için Rektörlüğe teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını
oluşturmak.

g) Merkezin çalışma birimleri arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.
ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek, perso-

nelin görev ve sorumluluklarının etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mev-
zuata göre yürütülüp yürütülmediğini denetlemek.

h) Merkezde yapılan bütün işlemlerin, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hüküm-
lerine göre yapılmasını denetlemek.

ı) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve bütçe
planının hazırlanmasını sağlayarak Yönetim Kuruluna sunmak, Yönetim Kurulunca kabul edi-
len faaliyet raporu ile çalışma programını ve bütçe planını Rektörlüğe iletmek, onaylanan ça-
lışma programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak ve kontrol etmek. 

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür tarafından önerilen Üniversitenin öğretim

elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üye ile Müdür dahil olmak üzere
toplam yedi kişiden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin
yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. 
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(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine yılda en az dört kez
toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye
tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile
alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı
oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. 

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarına ilişkin kararlar almak.
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.
c) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı ve bütçe tas-

lağını görüşmek ve Rektörlüğün onayına sunmak.
ç) Müdürün önerisi ile çalışma birimleri oluşturarak çalışma ve araştırma programlarını

yapmak.
d) Merkezde verilen hizmetin ve araştırma çalışmalarının etik ve bilimsel kurallara, bu

Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak verimli bir şekilde yürütülmesi
için gerekli tedbirleri ve kararları almak.

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak. 
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda deneyim

sahibi olan Üniversitenin öğretim elemanları veya istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki
uzman kişiler arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen
kişilerden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle
görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye
görevlendirilir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında istişare niteliğinde görüş bildiren Danışma Kurulu,
Müdürün başkanlığında, müdür yardımcılarının da katılımı ile yılda bir kez olağan olarak top-
lanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin bilimsel, akademik ve stratejik hedefleri ile faaliyetlerini gözden geçirerek

ilgili konularda Yönetim Kuruluna gerekli önerilerde bulunmak.
b) Merkezde sunulan hizmetlerin ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda çeşitlendirilmesi

ve etkinliğinin artırılması konularında geleceğe yönelik bilimsel planlama ve stratejiler geliş-
tirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı 
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen
personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar 
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen veya bünyesinde yapılan araştırmalar

kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir. 
Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır. 
Yürürlük 
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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DÜZELTME

14/10/2020 tarihli ve 31274 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 13/10/2020 tarihli ve
3078 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının ekinde sehven yer almayan kroki ve koordinat listesi
aşağıdaki şekildedir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 8209 

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

 
 8217 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 15 Ekim 2020 – Sayı : 31275 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

İstanbul İli Çatalca Belediye Başkanlığından: 
Aşağıda özellikleri yazılı Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazın 2886 Sayılı Devlet 

İhale Kanunu 35/a  maddesine göre ''Kapalı Teklif'' Arttırma Usulü ile 27.10.2020 tarihinde saat 
10.30’da Belediyemiz Meclis Salonunda satış ihalesi yapılacaktır. 

İlçe Mahalle Ada /Parsel Cinsi Yüzölçümü Satılacak Alan 
Çatalca Ovayenice 1027 Tarla 65.040,00 m² 65.040,00 m² 

İmar Durumu: 19.04.2013 tarih onaylı Ovayenice Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planında tarımsal niteliği korunacak alanda kalmakta olup, bahse konu parseli de kapsayan alanda 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları bulunmamaktadır. Tarım alanlarında, 15.06.2009 tarih 
onaylı 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı plan notlarının tarım arazileriyle ilgili 
maddelerine göre kadastral bir yola cephesi olan ve yüzölçümü 20.000m² üzerindeki tarım 
arazilerinde ilgili kurumlardan (İSKİ, İl Tarım ve Orman Müd. vb.) görüş alınmak tarımsal amaçlı 
yapı izni verilebilmektedir. 

Muhammen Bedel: 7.284.480.00 TL 
Geçici Teminat: 218.534.40 TL 
Şartname Bedeli: 1.000,00 TL 
1-) İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri, Çatalca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 

alabilir, taşınmaz mal şartnamesini ücretsiz görebilir ve 1.000,00 TL ücret karşılığında satın 
alabilirler. 

2-) İhale 27.10.2020 Salı günü saat 10.30' da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 
maddesine göre '' Kapalı Teklif '' Arttırma Usulü ile yapılacaktır. 

3-) İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler; 
a-) Gerçek kişiler için, Nüfus Cüzdan Sureti, İkametgâh Belgesi, Türkiye' de Tebligat 

Adres Beyanı, Noterden Tasdikli İmza Beyannamesi, 
b-) Tüzel kişi olması halinde, Türkiye' de Tebligat Adres Beyanı, teklif vermeye yetkili 

olduğunu gösteren Noter Tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, 
c-) Gerçek/ Tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerin, Noter Tasdikli Vekâletname 

Örneği ve Vekile ait İmza Sirküleri, 
d-)Tüzel Kişi olması halinde Mevzuatı gereği tüzel kişiliği siciline kayıtlı bulunduğu, 

Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından ve benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu 
yıl içerisinde alınmış, Ticaret Odası Belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesi. 

e-) Taşınmazın ada ve parsel numarası yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat 
mektubu. 

f-) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 
g-) İhale dosyasını idareden satın aldığına dair (şartname bedeli) makbuzu. 
4-) İstekliler tarafından tekliflerin hazırlanması: 
Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı soyadı 

ve tebligata esas olarak göstereceği açık adres yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından 
imzalanır ve/veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve 
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istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin 
ad ve soyadı ile açık adresi ve teklifin ait olduğu iş yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından 
imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin 
belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan 
herhangi birine uygun olmayan ve üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red 
olunarak hiç yapılmamış sayılacaktır. 

5-) İstekliler tarafından hazırlanan kapalı teklif zarfları 27.10.2020 Salı günü saat 10.00' a  
kadar sıra numaralı alındı karşılığında, Yazı İşleri Müdürlüğü' ne teslim edilecektir. Bu saatten 
sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz. 

6-) Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve 
tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale 
uhdesinde kalan, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar. 

7-) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
8-) İhale Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır. 
9-) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir. 
10-) Çatalca Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. 
İlan Olunur. 8251/1-1 

—— • —— 
HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2020 / 552476 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü 

Teknik Hizmetler Servis Müdürlüğü Ali Çetinkaya Mah. 
Silo Yolu Cad. No: 2/6 GAR/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 213 29 44 
c) Elektronik Posta Adresi : afyonkarahisarbolge@tcddtasimacilik.gov.tr 
1 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: E 68000 tipi lokomotiflere ait 12 takım (24 adet) 

tekerlek değişimi için (Teknik Şartnameye göre) hizmet alım işidir. 
2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

3 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü Teknik 
Hizmetler Servis Müdürlüğü adresine ihale tarihi olan 27/10/2020 günü saat 10/30’a kadar 
verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Personel ve Mali İşler Servis Müdürlüğü 
GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet 
sayfasında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. Personel ve Mali İşler Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu 
Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir veya TC ZİRAAT 
BANKASI TR24 0001 0000 2179 1166 2450 28 - T.HALK BANKASI TR96 0001 2009 1830 
0013 0000 23 - T.VAKIFLAR BANKASI TR94 0001 5001 5800 7305 4062 95 NOLU hesaplara 
yatırılması ve makbuz - dekontlara açıklayıcı bilgilerinin girilerek makbuz ve dekontların teklif 
zarfının içerisinde sunulması gereklidir. 

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

tabi değildir. 8320/1-1 
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B70 BETON TRAVERS ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2020/524058 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49-520 89 49 

c) Elektronik Posta Adresi  : basrimeletli@tcdd.gov.tr 

İhale konusu mal veya hizmetin adı ve süresi: ANKARA MALIKÖY İSTASYONUNA 

4.380 ADET YUNUSEMRE İSTASYONUNA 2.300 ADET TOPLAM 6.680 ADET B70 

BETON TRAVERS ALIMI İŞİ [İşin süresi 30 (Otuz) gündür] 

2 - Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, 

ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

3 - İhalenin Tarihi ve Saati: 30/10/2020 Cuma günü, saat 10:00 

4 - İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA 

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 30/10/2020 Cuma günü, saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200,00.- TL 

bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 8271/1-1 

—— • —— 
İPTAL İLANI 

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 

07.10.2020 tarih ve 31267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 26.10.2020 tarihinde 

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından ihale edileceği ilan edilen 

32 adet jeotermal saha ihalesi; 

İhale Komisyonunun 13.10.2020 tarihli kararında yer alan;  

İhale edilecek sahaların önemli bir kısmı Cumhurbaşkanlığı Kararları ile Kültür ve 

Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilen alanlarda kaldığından, ihaleyi kazanan 

kişi/firmaların izin aşamasında mevzuattan kaynaklı hak kaybına uğramaması için ihale öncesi 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görüşü alınması gerektiği yönündeki gerekçesi ile 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 29. maddesi kapsamında iptal edilmiştir. 

 8298/1-1 
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YATIRIMCILARA DUYURU 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 

aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle 
özelleştirilecektir. 

 
Sıra 
No 

 

İhale Konusu 

Taşınmazlar 

Geçici Teminat 

Bedeli (TL) 

İhale 
Şartnamesi 

Bedeli (TL) 

Son Teklif 
Verme 

Tarihi 

İletişim 

Numarası 

1 
Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62120 ada, 1-2-11-12 

parsellerdeki toplam 13.119 m2 
120.000.- 500.- 30.11.2020 

(0312) 

5858270 

2 

 

Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62186 ada, 10 parseldeki  

3.282 m2 
35.000.- 500.- 30.11.2020 

(0312) 

5858270 

3 Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62184 ada, 4 parseldeki 2.931 m2 30.000.- 500.- 30.11.2020 
(0312) 

5858270 

4 Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62185 ada, 3 parseldeki 2.466 m2 25.000.- 500.- 30.11.2020 
(0312) 

5858270 

5 
Afyonkarahisar/Sinanpaşa/Ali Çetinkaya, 40 ada, 1 

parseldeki 5.693,75 m2 ve üzerindeki yapılar 
135.000.- 500.- 07.12.2020 

(0312) 

5858240 

6 
Antalya/Alanya/Kargıcak, 225 ada, 8 parseldeki  

46.592,19 m2 
1.000.000.- 1.000.- 07.12.2020 

(0312) 

5858240 

7 
İstanbul/Büyükçekmece/Büyükçekmece Merkez 487 ada, 9 
parseldeki 15.680,94 m2 

450.000.- 1.000.- 08.12.2020 
(0312) 

5858240 

8 
Niğde/Merkez/Sarı Köprü, 591 ada, 422 parseldeki  

1.313,85 m2 ve üzerindeki yapılar 
100.000.- 500.- 08.12.2020 

(0312) 

5858240 

9 
Niğde/Merkez/Sarı Köprü, 591 ada, 423 parseldeki  
1.696,07 m2 ve üzerindeki yapılar 

60.000.- 500.- 08.12.2020 
(0312) 

5858240 

10 
Tekirdağ/Hayrabolu/Kahya, 114 ada, 22 ve 23 parseldeki 

toplam 4.923,64 m2 
40.000.- 500.- 09.12.2020 

(0312) 

5858240 

11 Tokat/Turhal/Celal, 1177 ada, 3 parseldeki 2.626,42 m2 85.000.- 500.- 09.12.2020 
(0312) 

5858240 

12 Tokat/Turhal/Celal, 1178 ada, 2 parseldeki 5.812,80 m2 120.000.- 500.- 09.12.2020 
(0312) 

5858240 

13 İstanbul/Şile/Doğancılı, 765 parseldeki 2.058,61 m2 60.000.- 500.- 10.12.2020 
(0312) 

5858340 

14 İstanbul/Şile/Doğancılı, 26 parseldeki 4.470,49 m2 125.000.- 500.- 10.12.2020 
(0312) 

5858340 

15 
Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62112 ada, 6 parseldeki  
19.950 m2 

200.000.- 500.- 14.12.2020 
(0312) 

5858270 

16 
Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62175 ada, 1 parseldeki  

13.458 m2 
140.000.- 500.- 14.12.2020 

(0312) 

5858270 

17 Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62173 ada, 2 parseldeki 3.782 m2 40.000.- 500.- 14.12.2020 
(0312) 

5858270 

18 
Ankara/Yenimahalle/Yuva, 43264 ada, 9 parseldeki 4.649 m2 

ve  üzerindeki binalar 
300.000.- 1.000.- 16.12.2020 

(0312) 

5858330 
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19 
Şanlıurfa/Karaköprü/Mehmetçik, 214 ada, 2 parseldeki 
2.879,78 m2 

100.000.- 500.- 22.12.2020 
(0312) 

5858110 

20 
Şanlıurfa/Karaköprü/Mehmetçik, 170 ada, 2 parseldeki 
7.355,34 m2 

200.000.- 500.- 22.12.2020 
(0312) 

5858110 

21 
Şanlıurfa/Karaköprü/Mehmetçik, 193 ada, 2 parseldeki 
5.795,44 m2 

175.000.- 500.- 22.12.2020 
(0312) 

5858110 

22 
Balıkesir/Ayvalık//150 Evler 1840 ada, 32 parseldeki  
5.035,49 m2 

150.000.- 500.- 22.12.2020 
0312) 

5858110 

23 
Malatya/Battalgazi/Uçbağlar, 985 ada, 496 parseldeki 
39.678,89 m2 

450.000.- 1.000.- 23.12.2020 
0312) 

5858110 

24 Malatya/Yeşilyurt/İkizce, 113 ada, 30 parseldeki 20.052,40 m2 150.000.- 500.- 23.12.2020 
0312) 

5858110 

25 
Ordu/Ünye/Kaledere, 85 ada, 2  parseldeki 9-41 nolu 
bağımsız bölümler bir bütün halinde 

100.000.- 500.- 23.12.2020 
0312) 

5858110 

26 İstanbul/Şile/Domalı(Sahilköy), 1097 parseldeki 2.359,90 m2 70.000.- 500.- 24.12.2020 
(0312) 

5858340 

27 İstanbul/Şile/Domalı(Sahilköy), 19 parseldeki 5.370 m2 200.000.- 500.- 24.12.2020 
(0312) 

5858340 

28 Antalya/Manavgat/Sorkun,1633 ada, 5 parseldeki 9.659,27 m2 450.000.- 1.000.- 25.12.2020 
0312) 

5858110 

29 
Antalya/Manavgat/Sorkun,1633 ada, 6 parseldeki 10.662,94 
m2 

450.000.- 1.000. 25.12.2020 
0312) 

5858110 

30 
Diyarbakır/Kayapınar/Kayapınar, 2789 ada, 1 parseldeki 
44.784,34 m2 

1.500.000.- 1.000.- 25.12.2020 
0312) 

5858110 

31 İzmir/Konak//Mersinli 2876 ada, 12 parseldeki 8.181,00 m2 3.000.000.- 1.000.- 28.12.2020 
(0312) 

5858240 

32 Ankara/Gölbaşı/İncek, 111444 ada, 2 parseldeki 33.131,44 m2 1.000.000.- 1.000.- 28.12.2020 
(0312) 

5858270 

33 
Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62119 ada, 1-2-3-4-5-6-7-9 
parsellerdeki toplam 30.109 m2 

300.000.- 1.000.- 28.12.2020 
(0312) 

5858270 

34 Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62174 ada, 7 parseldeki 3.846 m2 40.000.- 500.- 28.12.2020 
(0312) 

5858270 

 
1. İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak 

suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü 
takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık 
artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2. Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. 
Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez.  

3. İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler ile 
kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar 
katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler. 

4. İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için 
ayrı İhale Şartnamesi alması her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede 
istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif 
verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur.  
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5. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez. 
6. İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı İdare’nin 

aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartname 
bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 
(yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve 
telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile 
gönderilebilecektir. Banka dekontunda ihaleye teklif verenin ismi/unvanı ve ihalenin konusu 
belirtilecektir (İhaleye teklif verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından 
birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir). 

7. Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda 
geçici teminat alınacaktır. 

8. Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak 
ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari %30 (yüzde otuz)’u peşin, vadeye 
bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda 
ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %13 (yüzde onüç) oranında basit 
faiz (vade farkı) uygulanacaktır. 

9. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29 ve 30. sıradaki taşınmazların ihale bedelinin vadeli 
ödenmesi ve taşınmazın mülkiyetinin devredilmemesi yönteminin tercih edilmesi halinde, vadeye 
bağlanan borç için sözleşme tarihinde kesin teminat mektubu alınmayacaktır. 

10. İhale Şartnamesi tutarı İdare’nin; 
• T.C. Ziraat Bankası A.Ş. TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 
• T. Halk Bankası A.Ş.   TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 
• T. Vakıflar Bankası T.A.O.  TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 
numaralı Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt Hesaplarından birine yatırılacaktır.  
11. İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi 

ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı 
sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu 
ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden 
araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli 
işlemleri yapmaları istenir. 

12. Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare, ihaleleri 
yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

13. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir 
tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.  

14. Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır. 
15. İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır. 
16. İhale konusu taşınmazlara ilişkin şartnamelerin İdare’den satın alınmasının talep 

edilmesi durumunda, yukarıda yer alan iletişim numaralarından randevu alınması gerekmektedir. 
T.C. 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

 
Ziya Gökalp Caddesi No:80 06600 Kurtuluş/ANKARA 

www.oib.gov.tr 
 8300/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 
1-Mülkiyeti Erzincan İl Özel İdaresine ait İnönü Mahallesi 17. Sokak, No: 3'te bulunan 

535 ada, 20 parsel nolu 1025,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan iki katlı kargir 
binanın "İmar Planında Blok Nizam 4 Kat T.A.K.S -0,80, K.A.K.S=3,20 Ticari Alan" hali hazır 
mevcut durumu ile satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince 
KAPALI TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince yapılacaktır.  

İHALE KONUSU:  
Aşağıda tapu alanı, imar durumu, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen 

taşınmazın satış işi.  
TAŞINMAZIN 

BULUNDUĞU YER ve 

TAPU KAYDI 

YÜZÖLÇÜMÜ VASFI 
İMAR 

DURUMU 
HİSSE 

TOPLAM 

MUHAMMEN 

BEDEL TL. 

GEÇİCİ TEMİNAT 

MİKTARI 

(TL) 

İHALE TARİH VE 

SAATİ 

Erzincan Merkez İnönü 

Mahallesi 17. Sokak, 

No: 3'te bulunan 535 

ada, 20 nolu parsel. 

1025,00 m2 
İki Katlı 

Kargir Bina 
Ticari Alan Tam 4.793.075,00 143.792,25 

11.11.2020 - 

10:30 

 
2 - Satış için tespit edilen iki katlı kargir binanın imarla ilgili her türlü vergi, resim 

harçlarla ve sözleşme giderleri alıcıya aittir. Resmi Gazetede yayımlanarak 03 Şubat 2017 
tarihinde yürürlüğe giren 29968 sayılı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 5’inci Maddesi gereği İl Özel İdaresinin mülkiyetindeki 
taşınmazların satışı KDV’den istisnadır. 

3 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanun’un 1. Maddesi 
ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere; (kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; 
geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya 
yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. 

Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek 
teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı 
olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır. 

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son 
tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla 
tespit edilir.) denilmektedir.  

4 - İhale Geçici teminatı muhammen bedelin % 3’dür. Geçici teminat nakit olarak 
Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet 
hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna 
uygun olarak bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını 
vereceklerdir. 



15 Ekim 2020 – Sayı : 31275 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 

5 - İstekliler teklif Mektuplarını 11.11.2020 Çarşamba günü, saat: 10:30’a kadar Erzincan 
İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne kayıt numarası alarak teslim edeceklerdir.  

6 - İhale, İl Encümenince Erzincan İl Özel İdaresi, Encümen Toplantı Salonunda yukarıda 
belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. 

7 -Satış ihalesi yapılacak olan söz konusu kâgir hizmet binasına ait şartname, mesai 
saatleri içerisinde Erzincan İl Özel İdaresinden (Yazı İşleri Müdürlüğü) temin edilebilir. 

8 - İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLMELERİ İÇİN; 
A- İÇ ZARF: 
Teklif mektubundan oluşur. Teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul 
edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazı ile açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 
reddedilecektir. Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 
isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 
tarafından imzalanacaktır. 

B- DIŞ ZARF: 
Aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir; 
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf. 
b) Gerçek kişiler için, Türkiye’de kanuni ikameti olduğuna dair belge. (Nüfus 

Müdürlüğünden veya E-Devletten temin edilecektir. 
c) Tebligat için, Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası 

bildirmesi. 
ç) Tüzel kişinin ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. 
e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekaletname ile imza sirküsü. 
f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname. 
g) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri 
süresiz teminat mektubu. 

C- DIŞ ZARFIN KAPATILMASI: 
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konularak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine 

isteklinin adı soyadı ve açık adresi, teklifin ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta 
olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin imzalanması gerekmektedir. 

9 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar. 
10 - Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
11 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERE DUYURULUR. 
 8220/1-1 
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TELEFERİK YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR 
Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından: 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin "A" Bendine Göre Kapalı Teklif 

Usulü (Açık Arttırma ) İle Antakya İlçesi Habib-İ Neccar Dağı Arası 1100 Metre Uzunlukta 370 
Metre Kot Farkında 1200 Kişi/Saat Çıkışta Ve 1200 Kişi/Saat İnişte Taşıma Kapasitesine Sahip 
Teleferik Yapımı Ve 12 Yıla Kadar İşletilmesi (İntifa Hakkı) İhalesine İlişkin Ayrıntılı Bilgiler 
Aşağıda Yer Almaktadır: 

1-İdarenin 
a) Adresi : Adnan Menderes Cad. Cumhuriyet Alanı No: 2   31040 

HATAY MERKEZ/HATAY 
b) Telefon ve faks numarası : 3262149190 - 3262157655 
2-İhale konusu işin 
a) Niteliği, türü ve miktarı: 

İşin yeri İşin Adı Muhammen bedeli Yıllık kira bedeli Geçici Teminat 
miktarı 

Geçici 
Teminat 
Süresi 

Antakya 
İlçesi 

Habib-İ 
Neccar 
Dağı 
Arası 

1100 Metre Uzunlukta 
370 Metre Kot 
Farkında 1200 

Kişi/Saat Çıkışta Ve 
1200 Kişi/Saat İnişte 
Taşıma Kapasitesine 

Sahip Teleferik Yapımı 

47.552.950,10 TRY 
(Kırk yedi Milyon Beş 
yüz Elli İki Bin Dokuz 
Yüz Elli Türk Lirası 
on Kuruş  ) + KDV 

100.000,00 
TL(Yüz Bin Türk 

Lirası)+KDV 

1.500.000,00 -
TRY (Bir Milyon 

Beş Yüz Bin 
Türk Lirası) 

03/03/2021 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Hatay Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu 

Kat: 3 
b) Tarihi ve saati : 03/11/2020 Salı Günü Saat 14:00 
c) Müracaat : 2886 sayılı D.İ.K.nun 38. maddesindeki hususlara 

uyulmak kaydıyla - Encümen Başkanlığına sunulmak 
üzere, 02/11/2020 Pazartesi saat 17:00’ye kadar İhale 
dosyaları İhale Birimine teslim edilecektir. Belirtilen 
tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. Posta, kargo, telgrafla veya internet 
üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 

4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir:  

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar 
odası veya ilgili meslek odası belgesi ;  

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 
ve sânatkarlar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.  

b) Yeterlik başvurusu yapmaya ve 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 , 
bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde , bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  

c) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.  
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş , ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.  
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi.  
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 
4.2.2. İsteklinin 1.500.000,00 -TRY (Bir Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) den az 

olmamak üzere bankalar nezdinde ki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde 
kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka 
referans mektubunun ihale tarihinde düzenlenmiş olması zorunludur.  

Yukarıdaki kriter , mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

4.2.3. Geçici Teminat mektubu ve teyit yazısı. Geçici teminat mektubu 1.500.000,00 -
TRY (Bir Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) 

5.1. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

5.1.2. İş deneyim belgeleri: 
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve 

10.000.000,00 TRY tutarından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 
deneyimini gösteren belgeler. 

5.1.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Kablolu Taşıma Sistemleri Yapım İşleri İle İlgili Düzenlenmiş İş Deneyim Belgeleri 

Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir. 
6. İhale dokümanının görülmesi:  
6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.  
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 5.000,00 TRY bedel karşılığında 

temin etmesi zorunludur.  
7.  Tesisin tamamından elde edilen her türlü gelirlerin toplamı üzerinden %7 (yüzde yedi) 

orandan başlamak üzere 1'er (birer) birim peyler şeklinde arttırma yapılacaktır.  
8.1.İşletme süresi; 12 yıldır. İnşaat yapım süresi kiralama süresine dahil değildir. 
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür.  
10. İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılabilir. 
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
12. İhale ile ilgili diğer hususlar; teknik şartname, idari şartname, sözleşme tasarısı ve 

projelerden oluşan ihale dokümanında belirtilmiştir. 
13. Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte 

serbesttir. 
14. 2886 sayılı Kanuna göre ilan olunur. 8214/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8275/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8276/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8277/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8278/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8279/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8280/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8281/1-1 
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TCDD 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8299/1/1-1 
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TCDD 1. Bölge Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8299/2/1-1 
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Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8295/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 8247/1-1 
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Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili 

maddelerine göre Üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. 

Başvuru Koşulları: 

• Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları ve kadrolarının 

karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir. 

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri: 

• Başvuru dilekçesi; 

• YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan 

Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmiş ve başvuru formunun doldurulması 

gerekmektedir.) 

• Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümünde yer alan Altınbaş Üniversitesi 

Akademik Bilgi Forumunun doldurulması zorunludur. 

• Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının/Doçentlik belgesinin noter tasdikli 

örneği ya da -e devletten alınan diploma belgesi örneği; 

• Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli 

örneği; 

• YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter 

tasdikli örneği; 

• Nüfus cüzdanı fotokopisi; 

• 2 adet vesikalık fotoğraf; 

• İkametgâh Belgesi(-e devletten alınabilir.); 

• SGK Hizmet Dökümü ve en son çalışılan kurumdan çalışma belgesi; 

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) 

çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur. 

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve 

yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD, Doçent kadrolarına başvuracak adayların 

başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD ve 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve 

yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD’yi ekleyerek, aşağıdaki adrese posta yoluyla 

başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki 

eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir. 

Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. 

Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
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İlan için son başvuru tarihi 29.10.2020’dir. 

Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey 

Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) posta yoluyla yapılacaktır. 

Sıra 

No 

Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul 

Bölüm/Program/ 

Anabilim Dalı 
Unvan 

Kadro 

Sayısı 
Özel Şart 

1 Diş Hekimliği 

a) Ağız Diş ve Çene 

Cerrahisi 
Doçent 1 

Diş Hekimliği Fakültesi 

mezunu olmak. Ağız Diş 

Çene Cerrahisi alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

b) Ortodonti Profesör 1 

Diş Hekimliği Fakültesi 

mezunu olmak. Ortodonti 

alanında çalışmalar yapmış 

olmak. Yükseköğretim 

kurumlarında yabancı dil 

öğretimi ve yabancı dilde 

öğretim yapılmasında 

uyulacak esaslara ilişkin 

yönetmelikte belirlenen 

yeterliliğe sahip olmak. 

2 Tıp Fakültesi 

a) Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 

(Türkçe) 

Profesör 1 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon uzmanı 

olmak. 

b) İç Hastalıkları Profesör 1 

Medikal onkoloji uzmanı 

olmak. Yükseköğretim 

kurumlarında yabancı dil 

öğretimi ve yabancı dilde 

öğretim yapılmasında 

uyulacak esaslara ilişkin 

yönetmelikte belirlenen 

yeterliliğe sahip olmak. 

c) Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 

uzmanı olmak. 

 8257/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 
İNFAZ İŞLEMLERİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI 

İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonu, başkan ve üyelerin katılımı ile toplandı. 
GÜNDEM: 
2018/4945 DS dosya numaralı yükümlü MURAT TORUN hakkındaki dosyanın 

tetkikinde;  
Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesinin30/10/2018 tarih ve 2018/440 sayılı kararı ile 

yükümlü hakkında TCK.191/2 ve TCK.191/3 (tedavi+ds) (UYUŞTURUCU VEYA UYARICI 
MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK) kararı verildiği, 

Söz konusu karara ilişkin olarak yükümlüye denetimli serbestlik altında bulunacağı süre 
içerisinde uyması gereken kural ve yükümlülüklerin tebliğ edildiği, 

Amatem'in 31/10/2019 tarih ve 1633 sayılı yazısı ile adı geçenin Madde bağımlılığı 
Tedavi Merkezine sevk edilmesinin uygun olduğu müdürlüğümüze bildirilmiş ise şahıs 
31/10/2019 tarihinden sonra müdürlüğümüze başvurmadığının tespit edilmesi nedeniyle, 
Komisyonumuzun 03/01/2020 tarih ve 2020/17 sayılı kararıyla uyarılmasına karar verildiği; bu 
konuda hazırlanan uyarı yazısının Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak 22/08/2020 
tarihinde resmi gazetede ilanen tebliğ edilmiş olduğu, 

Tebliğ edilen uyarı yazısında Denetimli serbestlik kararlarının infazında, yükümlülüğünüzü 
bir yıl içerisinde iki defa ihlal etmenizin yükümlülüğe uymamada ısrar etme sayılacağı ve bir yıl 
içerisinde ikinci ihlalin tespit edilmesi halinde infaza son verilerek kayıtların kapatılıp gereği için 
Savcılığa/Mahkemeye gönderileceği tebliğ edilmiştir. 

Ancak; uyarıya rağmen yükümlünün 3 gün içerisinde müdürlüğümüze başvuruda 
bulunmadığı tespit edilmiştir 

KARAR : 
1. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği'nin 44 ve 47'nci maddeleri uyarınca, 

durum yükümlülüklere uymamakta ısrar şeklinde değerlendirilmiş olup, yükümlünün DOSYA 
KAYDININ KAPATILMASININ KABULÜNE 

2. Kararın yükümlüye tebliğinden itibaren on beş gün, her halde işlem ve eylemlerin 
yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde İnfaz Hakimliği'ne şikayet yolu açık olmak üzere, 

Oy Birliği ile karar verildi.  8205/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Nuri Cıngıllıoğlu Vakfı (NCV), İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02.10.2020 

tarihinde kesinleşen, 17.12.2019 tarihli ve E: 2019/87, K: 2019/477 sayılı kararı ile dağılmıştır. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 8221/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Nurer Uğurlu Bilim Kültür Sanat Vakfı İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

30.06.2020 tarihinde kesinleşen 15.02.2018 tarihli ve E: 2014/536 K: 2018/67 sayılı kararına 
istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 
 8224/1-1 
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

12.10.2020 tarihli ve 31272 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 

öğretim elemanı alım ilanımız içerisinde yer alan 07 no.lu ilanımızın özel şartlar kısmı aşağıdaki 

şekilde düzeltilmiştir. 

İlan 

Sıra 

No. 

Birimi Bölümü 

Ana Bilim, Ana 

Sanat Dalı / 

Programı 

Unvanı Derece Adet Özel Şartlar 

07 
Gölpazarı 

MYO 

Sosyal 

Hizmetler 

Sosyal 

Hizmetler 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 1 

Sosyal Hizmet veya Sosyal 

Bilgiler Eğitimi alanında 

doktora yapmış olmak. 

Değerler ve Modernite 

konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

 8317/1-1 

—— • —— 
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

13.10.2020 tarih ve 31273 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Üniversitemizin öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı alımına ilişkin aşağıdaki tabloda Unvan, 

Birim, Bölüm, Anabilim Dalı/Programı belirtilen 2020-3/07 sayılı ilanının açıklaması sehven 

yanlış yazılmış olup, aşağıda belirtilen şekilde düzeltilmiştir. 

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 

ANABİLİM 

DALI/ 

PROGRAMI 

UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA 

HUKUK 

FAKÜLTESİ 

ÖZEL 

HUKUK 

İSLAM 

HUKUKU 

ARAŞTIRMA 

GÖREVLİSİ 
4 4 

HUKUK FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNU OLUP 

HUKUK ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS  

YA DA DOKTORA YAPIYOR OLMAK VEYA 

İSLAMİ İLİMLER YA DA İLAHİYAT LİSANS 

MEZUNU OLUP İSLAM HUKUKU ALANINDA 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA 

YAPIYOR OLMAK. 

 8310/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.10.2020 Karar No: 7492 
ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 
• MERKEZİ ve 
  TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86, 06530 Çankaya/ANKARA 
• MÜRACAAT TARİHİ : 25.09.2020 
RUHSATIN: 
• KONUSU : Sahaya ilave 
• KAPSADIĞI İL : Diyarbakır 
• TADİLDEN SONRAKİ 
  YÜZÖLÇÜMÜ : 8.201 hektar 
• PAFTA NUMARASI : ARİ/TPO/K/L44-d4-3 
İŞLETME SAHASININ SINIRLARI: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, Diyarbakır ili sınırları içerisinde sahip 

bulunduğu 7.388 hektarlık ARİ/TPO/K/L44-d4-3 pafta no’lu petrol işletme ruhsat sahasına 813 
hektarlık sahanın ilave edilmesi için müracaatta bulunmuştur. 

İşletme ruhsat sahasının ilaveden sonraki koordinatları (ED-50/6 derecelik): 

KÖŞE NO ENLEM BOYLAM Y X 

a 38º05’01’’00’’’ 40º07’30’’00’’’ 4,215,759.41 598,665.70 

b 38º03’07’’20’’’ 40º07’30’’00’’’ 4,212,251.81 598,708.16 

c 38º03’07’’20’’’ 40º03’00’’00’’’ 4,212,174.81 592,127.43 

d 38º02’00’’00’’’ 40º03’00’’00’’’ 4,210,103.51 592,150.83 

e 38º02’00’’00’’’ 40º07’30’’00’’’ 4,210,180.49 598,733.23 

f 38º00’00’’00’’’ 40º07’30’’00’’’ 4,206,481.85 598,777.96 

g 38º00’00’’00’’’ 40º00’00’’00’’’ 4,206,356.53 587,802.34 

h 38º04’23’’30’’’ 40º00’00’’00’’’ 4,214,472.02 587,715.06 

i 38º04’23’’30’’’ 40º03’38’’00’’’ 4,214,530.93 593,026.87 

j 38º05’01’’00’’’ 40º03’38’’00’’’ 4,215,692.91 593,013.61 

KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün sahaya ilave suretiyle işletme sahasının 

tadili hakkındaki evrakı incelenerek; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu 
Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten 
sonra, ARİ/TPO/K/L44-d4-3 pafta no’lu petrol işletme ruhsatına, 6491 sayılı Türk Petrol 
Kanunu’nun 11 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 813 hektarlık sahanın ilavesine karar 
verilmiştir. 8234/1-1 
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Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansından (DOKA): 
PERSONEL ALIM İLANI 

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve 
Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci maddesin ikinci 
fıkrasının (g) bendi ve 200 üncü maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 
29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel 
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TR90 Düzey 2 Bölgesinin (Artvin, Giresun, Gümüşhane, 
Ordu, Rize ve Trabzon illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak 
isteyen, yeniliğe, gelişime ve iletişime açık, özgüven sahibi, analitik düşünebilen, değişen çalışma 
koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinç ve sorumluluğuyla hareket eden, 
seyahat engeli olmayan 4 (dört) Uzman, 1 (bir) Hukuk Müşaviri ve 1 (bir) İç Denetçi alımı 
gerçekleştirecektir. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın merkezi Trabzon ili olup Ajansın 
faaliyet alanlarını Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illeri oluşturmaktadır. 
Sınavda başarılı olan uzmanlar, Ajans Genel Sekreterliği’nin uygun göreceği bu illerin birinde 
çalışmayı kabul edeceklerdir. İç denetçi ve hukuk müşaviri ajans merkez binasının bulunduğu 
Trabzon ilinde istihdam edileceklerdir. 

 
Başvuru ve Sözlü Sınav Tarihleri 

İlan Tarihi 15 Ekim 2020  
Başvuru Tarihleri 5 Kasım 2020 – 17 Kasım 2020 
Sözlü Sınava Katılacakların İlan Tarihi 24 Kasım 2020 

Sınav Başvuru Adresi 

ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet 
adresinde bulunan Doğu Karadeniz Kalkınma 
Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından 
yapılacaktır. 

Sınav Yeri 

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı,  
Gazipaşa Mahallesi, Nemlioğlu Sokak, No:3 
Ortahisar / TRABZON 
Tel: 444 8290, Faks: (0462) 455 4088 
E-mail: doka@doka.org.tr 

İlan ve Sınav Sonuçlarının Duyurulacağı Adres www.doka.org.tr 
 
ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR 
1. İşe Alınmada Aranan Genel Şartlar 
Uzman, İç Denetçi ve Hukuk Müşaviri pozisyonu için başvuran tüm adayların öncellikle 

aşağıda belirtilen genel şartları sağlamaları gerekmektedir: 
a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, 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, resmi ihale ve 
alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü 
bulunmamak, 

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, 
e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak  

http://www.doka.org.tr/
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2. Uzman Personel Adayları için Aranan Başvuru Şartları 
Ajansta aşağıda belirtilen illerde ve alanlarda istihdam edilmek üzere Kamu Personeli 

Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile toplam 4 (dört) uzman personel alımı yapılacaktır. Uzman 
personel istihdam edilmesi planlanan alanlar, KPSS puan türleri ve bu alanlara ilişkin tercih 
nedenleri aşağıdaki detaylı olarak belirtilmiştir. 

2.1.  Uzman Personel İstihdamı İçin Özel Şartlar 
KPSS puanı ile toplam 4 (dört) uzman personel alınacak olup adayların aşağıdaki şartları 

taşıması gerekmektedir: 
a) Aşağıda yer alan Tablo 1’de belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği 

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

b)  14-20-21 Temmuz 2019 veya 6-12-13 Eylül 2020 tarihli KPSS sınavından her bir 
öğrenim dalı için belirlenmiş puan türlerinden birinde en az 80 puan almış olmak, 

c)  Sınav başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 
Sınavında İngilizce dilinde en az (C) düzeyi puana sahip olmak 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, 

 
Tablo 1: Başvuracak Uzman Personel Adaylarından İstenen KPSS ve YDS Taban 

Puanları, Puan Türleri ve Alınması Planlanan Toplam Personel Sayısı 

Lisans 
Bölümü 

KPSS (2019-2020) YDS/  
e-YDS 
Taban 
Puanı 

İstihdam 
Edilecek  
Personel 

Sayısı 

Sözlü Sınava 
Çağırılacak 
Aday Sayısı Puan Türü Taban Puan 

Mühendislik KPSS P 1, 2 veya 3 80 70 4 (dört) 20 (yirmi) 
TOPLAM 4 Uzman 20 Aday 

 
2.2.  Uzman Personel Adayları için Tercih Nedenleri  
KPSS puanı ile başvuru yapan Uzman adaylarının aşağıda belirtilen alanların birinde veya 

bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmaları; bu konularda eğitim, kurs, konferans, seminer gibi 
faaliyetlere katılmaları ve bunu belgelendirmeleri veya bu konularda yayımlanmış eserlerinin 
olması tercih sebebi olacaktır: 

a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,  
b) Yukarıda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans 

veya doktora derecesine sahip olmak,  
c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak,  
d) Hibe veya Mali Destek Yönetimi, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY), Fizibilite 

Çalışmaları, Proje Hazırlama, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İzleme Bilgi 
Sistemlerinin Kullanılması, Bölgesel Yatırım Olanakları ve Tanıtım ve Yatırım Stratejileri 
alanında deneyim sahibi olmak, 

e) Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları konularında çalışmış olmak,  
f) SPSS, STATA vb. istatistiksel paket programları, veri toplama, veri analizi ve 

değerlendirme süreçlerine hâkim olmak,  
g) NetCad, Autocad, ArcGIS programlarından en az birini iyi düzeyde bilmek,  
h) Enerji üretimi ve yenilenebilir enerji çalışmalarında bulunmuş olmak,  
ı) Kamu ihale mevzuatı, muhasebe uygulamaları, mali tabloların hazırlanması ve analizi, 

satın alma usulleri, ihale dosyalarının hazırlanması konularında deneyime veya mali müşavirlik 
belgesine sahip olmak. 

i) Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek, 
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3. Hukuk Müşaviri için Aranan Başvuru Şartları 
a) Hukuk müşaviri olarak görevlendirilmek üzere istihdam edilecek uzman personel 

adaylarının, yükseköğretim kurumlarının dört yıllık hukuk fakültelerinden veya buna denk olduğu 
YÖK tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,  

b) 14-20-21 Temmuz 2019 tarihli veya 6-12-13 Eylül 2020 Kamu Personeli Seçme 
Sınavlarında aşağıdaki tabloda belirtilen puan türünden en az 80 puan almış olmak. 

c)   Hukuk Müşavirliği pozisyonuna başvuracak adayların, sınav başvuru tarihinden 
önceki 5 (beş) yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından İngilizce dilinde (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, 

 
Tablo 2: Başvuracak Hukuk Müşaviri Adaylarından İstenen KPSS ve YDS Taban 

Puanları, Puan Türü ve Alınması Planlanan Toplam Personel Sayısı 
Hukuk Müşaviri Adayı için İstenen Sınav Puanları ve Türleri 

Lisans Bölümü 

KPSS (2019-2020) 
YDS/ e-YDS 
Taban Puanı 

İstihdam 
Edilecek  
Personel 

Sayısı 

Sözlü Sınava 
Çağırılacak Aday 

Sayısı Puan Türü Taban Puanı 

Hukuk KPSS P 4 80 70 1 (bir) 5 (beş) 
 
3.1. Hukuk Müşaviri Adayları için Tercih Nedenleri 
Hukuk Müşaviri pozisyonu için başvuran adayların,  
a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,  
b) Hukuk ile ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak, 
c) Avukatlık stajını tamamlamış olmak ve bunu belgelemek, 
d) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak tercih sebepleridir. 
4. İç Denetçi için Aranan Başvuru Şartları 
a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Mühendislik Fakülteleri veya Hukuk Fakülteleri 

bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,  

b) İç Denetçi pozisyonuna başvuracak adayların, sınav başvuru tarihinden önceki 5 (beş) 
yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından İngilizce dilinde (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) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve 
kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından 
birine sahip olmak 

4.1. İç Denetçi Adayları için Tercih Nedenleri 
İç Denetçi pozisyonu için başvuran adayların,  
a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
b) İİBF, Mühendislik Fakülteleri veya Hukuk Fakülteleri bölümlerinin birinden yüksek 

lisans veya doktora derecesine sahip olmak,  
c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak tercih sebepleridir. 
5. Başvuru Şartlarına İlişkin Bazı Açıklamalar   
• Yabancı dil sınav eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin 
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf 
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internet sitesi linkinde yayımlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablolarından, 
sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre değerlendirilecektir.   

• Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya üniversite eğitimini yurtdışındaki 
üniversitelerde İngilizce olarak tamamlamış olmak, muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların 
başvuru sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik belgelerini sunmaları gerekmektedir.  

• Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması veya belli bir 
öğrenim dalından başvuru olmaması 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. 

6. Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri Başvurular 
• Başvurular, 5 Kasım 2020 tarihinden başlayarak 17 Kasım 2020 tarihi saat 23.59'a kadar 

ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Doğu Karadeniz 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.  

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

• Başvuru sahibi, başvuruda eklediği bilgi ve belgelerin doğru ve tam olduğunu kabul ve 
beyan etmiş sayılır. 

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

 
Tablo 3: Elektronik Ortamda Yapılacak Başvurularda Adaylar için Hazırlanan Kontrol 

Listesi 

 
Belge Uzman 

Hukuk 
Müşaviri 

İç 
Denetçi 

1 Özgeçmiş ve Fotoğraf ✓ ✓ ✓ 
2 Diploma ya da Mezuniyet Belgesi ✓ ✓ ✓ 
3 2019-2020 yıllarında yapılan KPSS Sonuç Belgesi ✓ ✓ - 

4 

KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak 
uzman adayları için, tecrübelerine ilişkin olarak, hangi görevi 
hangi unvan ile yürütmekte/yürütmüş olduğuna dair hizmet 
dökümü ve ilgili işyerlerinden alınmış onaylı yazılar 

- - - 

5 
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuç belgesi ya da  
buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 
uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi 

✓ ✓ ✓ 

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

8 
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 1 
yıl 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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7. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sınav İlanı 
Başvurular, KPSS puanına göre alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için sıralanacak 

ve belirlenen pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar 
olarak Ajansın internet sitesinde ilan edilecektir.  

 
Tablo 4: Sözlü Sınava Çağırılacak Personel Adaylarının Sayısı 

Personelin Unvanı 
Alınacak Personeli 

Sayısı 
Görev Yeri Sözlü Sınava Çağrılacak Azami 

Aday Sayısı 

Uzman  4 (dört) 

Yatırım Destek Ofisleri 
Giresun (1 uzman) 

Gümüşhane (2 uzman) 
Rize (1 uzman) 

20 (yirmi) 

Hukuk Müşaviri 1 (bir) Ajans Merkezi (Trabzon) 5 (beş) 
İç Denetçi 1 (bir) Ajans Merkezi (Trabzon) 5 (beş) 

 
Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına 

davet edilecektir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan 
olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe 
aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına 
alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla 
sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi 
sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.  

Sınava girecek İç Denetçi adayların belirlenmesinde Kalkınma Ajansları Personel 
Yönetmeliği ekinde yer alan değerlendirme kriterleri kıyasen uygulanacaktır. 

 
Tablo 5: İç Denetçi Adayları için Başvuru Puanlama Kriterleri 

İş Tecrübesiyle Yapılan Başvurular İçin  
Puanlama Kriterleri 

Puanlamadaki Ağırlığı  
% 

Deneyim Yılı (Belgelenmek kaydıyla) 1 40 
YDS Puanı 40 
Yüksek Lisans 4 
Doktora 6 
İkinci Yabancı Dil Bilgisi2 5 
Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve Sertifika3 5 

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, yarışma sınavına katılmaya hak 
kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde yapılır. 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. 
                                                           
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/KPDS 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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8. Sınavın Şekli, Yeri ve Tarihi 
Sınav, Sözlü Yarışma Sınavı şeklinde yapılacaktır. Yapılan başvuruların Ajans tarafından 

dosya üzerinde değerlendirilmesinin akabinde yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların 
isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri, 24 Kasım 2020 tarihinden itibaren Ajansın internet 
sitesi olan www.doka.org.tr sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  

Yarışma Sınavı, 10-11 Aralık 2020 tarihlerinde Ajansın Merkez Hizmet binasının 
bulunduğu, Gazipaşa Mahallesi, Nemlioğlu Sokak, No:3, Ortahisar / TRABZON adresinde 
yapılacaktır.  

Ajans Genel Sekreterliği, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya veya sınav tarihini 
değiştirmeye yetkilidir. Olabilecek bu tür değişiklikler, Ajansın www.doka.org.tr internet 
adresinden duyurulacaktır.  

Sözlü Yarışma Sınavına hak kazanan tüm adayların, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı, 
pasaport veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır 
bulunmaları gerekmektedir. 

9. Yarışma Sınavının Yapılışı 
Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri zamanında Genel Sekreterliğe 

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

arasından belirlenecek iki kişi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki kişi olmak 
üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır. Yarışma sınavının yapılacağı tarihe kadar 
Genel Sekreterin görevlendirilmemiş olması halinde, sınav kuruluna, Yönetim Kurulu Başkanı 
veya onun uygun göreceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi başkanlık eder.  

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. 

10. Değerlendirme  
Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. 

Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden 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 yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için 
kazanılmış hak teşkil etmez.  

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

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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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. 

Adaylar, sözleşmeye davet edilmeden önce güvenlik soruşturmasına ve/veya arşiv 
araştırmasına 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. Adayla sözleşme imzalanmışsa, deneme 
süresi sona ermiş olsa dahi bu sözleşme derhal, bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilir ve 
ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulur. 

11. Sonuçların Duyurulması 
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. 

12. Görevlendirme 
1) 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.  

2) Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün 
bir 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. Belgeyle ispatı mümkün bir makul 
sebep nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.  

13. Personelin İstihdamı ve Deneme Süresi  
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 akdi yapılır. Söz 
konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı ya da Yönetim Kurulunun vereceği 
yetkiye istinaden Ajans Genel Sekreteri tarafından imzalanır.  

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.  

14. Bilgi 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 : 444 82 90 
E-posta : doka@doka.org.tr 
İnternet Adresi : www.doka.org.tr 
Kamuoyuna İlanen Duyurulur. 8159/1-1 
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Orta Anadolu Kalkınma Ajansından: 

PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI 

T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)’na, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer 

Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci 

maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi ve 200 üncü maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine 

dayanılarak hazırlanan ve 29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 

Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, 

yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime 

açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, bir veya birden 

çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim ve seyahat engeli olmayan 5 (beş) Uzman, 1 (bir) Hukuk 

Müşaviri olarak görevlendirilecek Uzman ile 2 (iki) Destek Personeli alımı yapılacaktır. 

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın merkezi Kayseri ili olup, Ajans’ın faaliyet alanını 

Kayseri, Sivas ve Yozgat illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, personel alım ilanına başvuran ve 

sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı 

kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. (Hukuk müşaviri Ajansın merkez çalışma ofisinin yer aldığı 

Kayseri’de görev yapacaktır.) 
 

İlan Tarihi 15/10/2020 

Başvuru Tarih ve Saatleri 05/11/2020 – 16/11/2020 

Sınav Şekli Sözlü Sınav (Mülakat) 

Sınava Katılmaya Hak Kazananların İlanı 26/11/2020 

Sınav Tarihleri 
Sınav tarihleri sınava katılmaya hak kazananlar ile 

birlikte duyurulacaktır 

Başvuru Adresi 
Başvurular ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet 

adresi üzerinden yapılacaktır. 

Sınav Yeri 

T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 

Mevlana Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 79 

Kat: 6   38080 Kocasinan, KAYSERİ 

Tel: +90 (352) 352 6726 

Faks: +90 (352) 352 6733 
 
Uyarı: Başvurular, 05/11/2020 tarihinden başlayarak, son başvuru zamanı olan 

16/11/2020 tarihinde saat 23.59’a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Orta 

Anadolu Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır. 
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ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR  

1. GENEL ŞARTLAR 

a) Türkiye Cumhuriyeti 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) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf 

askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI 

2.1. Uzman Personel İçin Ortak Asgari Şartlar 

a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ve Ajans personel alımı için 

belirlenen son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan 

Tablo 1.’de yer alan ilgili puan türünden en az 80 (seksen) puan almış olmak, 

b) Üniversitelerin ilanda bulunan Tablo 1.’de yer alan bölümlerden veya bunlara denkliği 

Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans 

düzeyinde mezun olmak, 

c) Başvuru tarihi itibari ile son 5 (beş) yıl içerisinde ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu 

Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (KPDS/YDS/e-YDS) İngilizce dilinden en 

az C düzeyinde puan almış veya ÖSYM tarafından başvuru tarihinde geçerli olarak buna denk 

kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak (Uluslararası geçerliliği bulunan 

bu belgelerde, sadece mevcutta ÖSYM tarafından denk kabul edilen belgeler değerlendirmeye 

alınır. Denklik hesaplamasında, sadece ÖSYM tarafından yayımlanan son denklik değerleri esas 

alınır, sınavların yapıldığı tarihlerdeki denklik değerleri esas alınmaz. Daha önceden denk kabul 

edilip son listede yer almayan sınavlar geçersizdir. Denklik ile ilgili diğer hususlarda ÖSYM’nin 

belirlediği kriterler geçerlidir) 

YÖKDİL sınavının Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınavı ile eşit geçerliliği 

YÖK tarafından sadece lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile 

sınırlı olmak üzere kabul edilmiştir. 29.05.2019 Tarih ve 30788 Sayılı Resmî Gazete’ de 

yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 10. Maddesinin 2. Fıkrasında kabul 

edilebilecek yabancı dil sınavları açıkça ifade edildiğinden kamu personeli alım sınavları 

yönünden denkliği bulunmayan YÖKDİL sınavının Ajansımız personel alım sınavında geçerli 

başvuru şartı olarak kabul edilmesi mevzuat uyarınca mümkün değildir. 
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Tablo 1: UZMAN PERSONEL İÇİN İLGİLİ POZİSYON ÖĞRENİM DALI VE KPSS 
PUAN TÜRÜ 

BAŞVURULACAK 
POZİSYON 

ALINMASI 
PLANLANAN 

UZMAN 
SAYISI 

ÖĞRENİM DALI 

KPSS 

Puan Türü 
Taban 
Puanı 

UZMAN PERSONEL 1 

İktisat, İşletme, Maliye, 
Uluslararası İlişkiler, 

İstatistik, Kamu 
Yönetimi, 

KPSS P14, P24, 
P19, P34, P12, P29 

80 

UZMAN PERSONEL 1 Mühendislik Bölümleri KPSS P1, P2, P3 80 

UZMAN PERSONEL 1 

Endüstri Ürünleri 
Tasarımı 

Endüstriyel Tasarım 
Endüstriyel Tasarım 

Mühendisliği 

KPSS P1, P2, P3 80 

UZMAN PERSONEL 2 

Turizm İşletmeciliği, 
Turizm ve Otel 

İşletmeciliği 
Turizm ve Otelcilik 

Ziraat Fakültesi 
Bölümleri 

KPSS P1, P2, P3 80 

UZMAN PERSONEL 
(Hukuk Müşaviri) 

1 Hukuk Fakültesi KPSS P4 80 

 
2.2. İstihdam Edilecek Uzman Personelin Görevlendirileceği Pozisyonlar ve Özel Tercih 

Sebepleri 
Ajansta aşağıda belirtilen alanlarda istihdam edilmek üzere 5 (beş) Uzman Personel ve 1 

(bir) Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel alımı yapılacaktır. 2 (iki) 
personelin Sivas Yatırım Destek Ofisinde, 2 (iki) personelin Yozgat Yatırım Destek Ofisinde ve 1 
(bir) personelin Kayseri merkez birimlerinden birinde istihdam edilmesi planlanmaktadır. 

2.2.1. Uzman Personel 
Görev Tanımı: Bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve 

rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yerel aktörlerin katılımı ile bölgesel ve 
sektörel bazda plan ve programlar hazırlamak, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve 
kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, Sonuç Odaklı Programların yürütülmesi 
sürecinde aktif rol almak, bölge ile ilgili verilerin toplanması, işlenmesi, analizlerinin yapılması, 
yeni yatırımların bölgeye kazandırılmasında etkin rol almak, bölge yatırım potansiyellerini ve 
alanlarını tespit ederek ilgili yatırımcılarla temasa geçmek, yatırım ortamının iyileştirilmesi için 
çalışmak, yatırımcılara rehberlik yapmak, bölge yatırım imkânlarını yurtiçi ve yurtdışında 
tanıtmak, bölgedeki yatırımlarla ilgili kurum ve kuruşlarla aktif iletişim halinde olmak, sektörel 
araştırma ve yatırım fizibilite çalışması yapmak, yatırım teşvik izleme ve kapatma işlemlerini 
yapmak. 
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Tercih Sebepleri: 
•  Ajans faaliyet alanına giren konu ve konularda (ihracat, yatırım promosyonu, 

rekabetçilik ve kümelenme, girdi-çıktı analizi, şehir tanıtım ve markalaşma, girişimcilik, teknoloji 
odaklı sanayii, modern ve katma değerli tarım uygulamaları, destinasyon yönetimi, stratejik 
planlama, fizibilite hazırlama) bilgi ve tecrübeye sahip olmak. 

• Proje Döngüsü Yönetimi ile ilgili eğitim almış olmak ve bunu belgelendirmek, 
• AB, ulusal veya uluslararası fon sağlayıcı bir kurum tarafından desteklenen bir projenin 

yürütülmesinde koordinatör, koordinatör yardımcısı, izleme personeli olarak görev yapmış olmak, 
• İkinci bir lisans eğitimi yapıyor veya tamamlamış olmak, 
• Lisansüstü eğitim yapıyor veya tamamlamış olmak, 
• Doktora eğitimi yapıyor veya tamamlamış olmak, 
• Birden fazla yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek, 
•  Bilgisayar programlarından Word, Excel, Power Point, Outlook veya muadili 

programları iyi kullanıyor olmak ve bunlarla ilgili eğitim almış ve bunu belgeleyebiliyor olmak, 
•Mesleği veya alanıyla ilgili bilgisayar yazılımları veya programlarını iyi biliyor olmak, 

bununla ilgili eğitim almış olmak ve bunu belgelemek, 
• Uzmanlık alanıyla veya ilanda belirtilen görev tanımlarına benzer bir konuda eğitim 

almış olmak ve bunu belgelendirmek, 
• Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek. 
• Erkek adaylar için; Askerlik çağına gelmiş ve henüz yapmamış olanların muvazzaf 

askerlik hizmetini en az 1 yıl ertelemiş olmaları. 
2.2.2.Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel 
Görev Tanımı: 
Ajansın tüm faaliyetleri ile ilgili hukuki, mali, idari ve cezai sonuç oluşturabilecek 

konular hakkında Ajans Genel Sekreterliğine hukuki görüş bildirmek; Ajans menfaatlerini 
koruyucu ve anlaşmazlıklara çözüm getirici hukuki tedbirleri zamanında almak; Ajans adına 
akdedilecek sözleşme ve anlaşmaların hukuki ihtilaf doğurmayacak şekilde ve Ajans menfaatleri 
doğrultusunda yapılmasına yardımcı olmak; Ajans ile ilgili mevzuat, kanun, yönetmelik, tüzük 
taslakları hakkında görüş bildirmek; Ajans adına ihtarname ve ihbarname düzenlemek; adli ve 
idari yargı mercilerinden Ajansa yapılabilecek tebliğlere cevap vermek; adli ve idari yargı 
mercileri, icra müdürlükleri ile resmi, özel kurum ve kuruluşlar nezdinde Ajansı temsil etmek. 

Tercih Sebepleri: 
• Avukatlık stajını tamamlamış olmak, 
• Aktif bir şekilde avukatlık yapmış veya yapıyor olmak, 
• Kamu hukuku ve icra hukuku konularında deneyim sahibi olmak, 
•  Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın alma İhale Usul ve Esasları 

doğrultusunda satın alma ve ihale süreçleri ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 Sayılı 
Devlet İhale Kanunu hükümlerine vakıf olmak, 

• Lisansüstü eğitim yapıyor veya tamamlamış olmak, 
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• Doktora eğitimi yapıyor veya tamamlamış olmak, 
• Birden fazla yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek, 
• Bilgisayar programlarından Word, Excel, Power Point, Outlook veya muadili 

programları iyi kullanıyor olmak ve bunlarla ilgili eğitim almış ve bunu belgelendirebiliyor 
olmak, 

• Mesleği veya alanıyla ilgili bilgisayar yazılımları veya programlarını iyi biliyor olmak, 
bununla ilgili eğitim almış olmak ve bunu belgelendirebiliyor olmak, 

• Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek, 
3. DESTEK PERSONEL İÇİN SINAVA BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI 
3.1. Destek Personel İçin Ortak Asgari Şartlar 
a) Genel şartlar kısmında yer alan ilgili özelliklere sahip olmak, 
b) Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, 
c) Ajans personel alımı için belirlenen son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan, 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Lisans Kamu Personeli Seçme 
Sınavı’ndan KPSS P1, P2, P3 puan türlerinin birinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak, 

3.2. İstihdam Edilecek Destek Personelinin Görevlendirileceği Pozisyon ve Özel Tercih 
Sebepleri 

Ajansın insan kaynakları ile ilgili konularında çalıştırılmak üzere 1 (bir) İnsan Kaynakları 
Yetkilisi Destek Personeli ve 1 (bir) Evrak Kayıt ve Arşiv Yetkilisi Destek Personeli alımı 
yapılacaktır. 

3.2.1.İnsan Kaynakları Yetkilisi Destek Personeli 
Görev Tanımı 
Ajans vizyon, misyon ve stratejilerine, Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik kararlarına, 

ilgili mevzuat gerekliliklerine uygun olarak Ajans personelinin özlük işlerinin yürütülmesi, Ajans 
insan kaynakları politikası ve personel performans değerlendirmesi kriterlerinin oluşturulmasına 
katkıda bulunmak ve bunların geliştirilmesine çalışmak. İnsan kaynakları sistemlerinin (işe alma, 
seçme ve yerleştirme, terfi ve atama, performans, eğitim ve gelişim, ücret yönetimi vb.) 
geliştirilmesi ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak. Personel özlük faaliyetlerini 
yürütmek. Puantaj, bordrolama ve personel ücretleri ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek. İş 
Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin takibini yapmak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye İş 
Kurumu (İŞKUR), Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili konularda mevzuat ve iş süreçlerini 
yürütmek. Ajans insan kaynakları ihtiyacı ve personel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine destek 
olmak, personel izin tablosu oluşturmak ve izinleri takip etmek, personel ile ilgili diğer tüm iş ve 
işlemleri yapmak, takip etmek. 

Tercih Sebepleri: 
• Yükseköğretim kurumlarının “İnsan Kaynakları Yönetimi, İktisat, İşletme, Kamu 

Yönetimi, Maliye” bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak veya Yüksek Öğretim 
Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans veya ön lisans 
düzeyinde mezun olmak, 
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• Kurumların veya şirketlerin insan kaynakları departmanında en az 1 (bir) yıl mesleki 
deneyime sahip olmak ve belgelendirmek, 

• İnsan Kaynakları Uzmanlığı sertifikasına sahip olmak, 
• İş Kanunu ve bağlı mevzuata hakim olmak, 
• Raporlama, sunum hazırlama ve sunma konusunda deneyimli olmak, 
• Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Bireysel Emeklilik 

Sistemi (BES) ile ilgili konularda mevzuat ve iş süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
• İnsan kaynakları planlaması, işe alım süreçleri, mülakat ve performans değerlendirme 

gibi konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
• Eğitim ve kariyer planlaması konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
• Mesleği veya alanıyla ilgili bilgisayar yazılımları veya programlarını iyi biliyor olmak, 

bununla ilgili eğitim almış olmak ve bunu belgelemek, 
• Puantaj, Bordrolama ve maaş hesaplaması süreçleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi 

olmak, 
• Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesine sahip olmak, 
• Bilgisayar programlarından Word, Excel, Power Point, Outlook veya muadili 

programları iyi kullanıyor olmak ve bunlarla ilgili eğitim almış ve bunu belgeleyebiliyor olmak, 
• Uzmanlık alanıyla veya ilanda belirtilen görev tanımlarına benzer bir konuda eğitim 

almış olmak ve bunu belgelendirmek, 
• Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek. 
3.2.2. Evrak Kayıt ve Arşiv Yetkilisi Destek Personeli 
Görev Tanımı 
Ajans vizyon, misyon ve stratejilerine, Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik kararlarına, 

ilgili mevzuat gerekliliklerine uygun olarak, ajans gelen/giden resmi yazılarının kayda alınması ve 
arşivlenmesi süreçlerini yürütmek, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile ilgili süreçleri 
yürütmek, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile ilgili süreçleri yürütmek. Devlet Arşiv Hizmetleri 
Hakkındaki Yönetmelik, Ajans Arşiv Yönergesi ve Ajans Evrak Kayıt Yönergesi hükümleri 
doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri yürütmek. Birimlere evrak ve arşiv konularında danışmanlık 
yapmak, tüm Ajans birimlerinin arşivleme işlemlerini yürütmek ve kurum arşivini yönetmek. 

Tercih Sebepleri: 
• Yükseköğretim kurumlarının “Bilgi ve Belge Yönetimi, İktisat, İşletme, Kamu 

Yönetimi, Maliye,” bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak veya Yüksek Öğretim 
Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans veya ön lisans 
düzeyinde mezun olmak, 

• Kamu kurumlarında en az 1 yıl Evrak Kayıt ve Arşiv Yetkilisi olarak çalışma 
deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek, 

• Arşivleme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
• Resmi yazışma kurallarına hâkim olmak, 
• EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi), KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ve kurumsal 

dijital arşiv konusunda tecrübe sahip olmak, 
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• Mesleği veya alanıyla ilgili bilgisayar yazılımları veya programlarını iyi biliyor olmak, 
bununla ilgili eğitim almış olmak ve bunu belgelemek, 

• Bilgisayar programlarından Word, Excel, Power Point, Outlook veya muadili 
programları iyi kullanıyor olmak ve bunlarla ilgili eğitim almış ve bunu belgeleyebiliyor olmak, 

• Raporlama, sunum hazırlama ve sunma konusunda deneyimli olmak, 
• Uzmanlık alanıyla veya ilanda belirtilen görev tanımlarına benzer bir konuda eğitim 

almış olmak ve bunu belgelendirmek, 
• Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek. 
4. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ 
Başvurular, 05/11/2020 tarihinden başlayarak 16/11/2020 tarihi saat 23.59'a kadar 

ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Orta 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. 

Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular, eksik bilgi ve belgeyle yapılan 
başvurular ve ilgisiz başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır. 

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

 
Tablo 2: Elektronik Ortamda Yapılacak Başvuruda Aday Tarafından Yüklenecek Evrak 

Kontrol Listesi 
 

Belge 
Uzman 

Personel 

Destek 

Personeli 
1 Özgeçmiş ve Fotoğraf ✓ ✓ 
2 Diploma ya da Mezuniyet Belgesi ✓ ✓ 

3 
Ajans personel alımı için belirlenen son başvuru tarihi 
itibarıyla geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme 
Sınavı Sonuç Bilgileri 

✓ ✓ 

4 

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

✓ - 

5 Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler ✓ ✓ 

6 
Başvuru tarihinden önceki 1 ay içerisinde alınmış 
Adli Sicil Kaydı 

✓ ✓ 

7 
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya 
erteletmiş olduğunu gösteren belgeler 

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

 UYARI: 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. 

5. SINAVA GİRİŞ 
Ajans’a yapılan başvurular, KPSS puanına göre, Genel Sekreterlik tarafından 

değerlendirildikten sonra adayların puan sıralaması yapılacaktır. 
Yapılacak değerlendirme sonucunda, Tablo 3’te belirtilen istihdam edilmesi planlanan 

personel sayısının 5 (beş) katına kadar aday yarışma sınavına çağırılabilecektir. Son sıradaki 
adayla aynı puana sahip diğer adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır. 

Yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 
26/11/2020 tarihinden itibaren Ajansın web sitesi olan www.oran.org.tr internet adresinde ve 
Ajans ilan panosunda ilan edilecektir. 

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  
Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, sınav ilanı ve sınav tarihini 

değiştirmeye yetkilidir. Değişiklik olması halinde Ajans internet sitesinden duyurulacaktır. 
 
Tablo 3: Unvanlarına Göre Sözlü Sınava Çağrılması Planlanan Aday Sayıları 

Personelin Unvanı 
Alınacak 

Personel Sayısı 
Sözlü Sınava Çağrılması 
Planlanan Aday Sayısı 

UZMAN PERSONEL 5 Kişi 25 Kişi 
UZMAN PERSONEL 

(Hukuk Müşaviri) 
1 Kişi 5 Kişi 

DESTEK PERSONELİ 2 Kişi 10 Kişi 
 
6. SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ 
Sözlü sınav tarihi ve saati Ajans tarafından bilahare www.oran.org.tr web sitesinde ilan 

edilecektir. Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, ilan ve sınav tarihini 
değiştirmeye yetkilidir. Değişiklikler Ajans internet sitesinden duyurulacaktır. 

Sözlü sınav Mevlana Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 79 Kat: 6 38080 Kocasinan, 
KAYSERİ adresinde yapılacaktır. 
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Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Ajansın internet sayfasında belirtilen tarih ve 
saatte nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi ile sınav yerinde hazır bulunacaklardır. 

7. SÖZLÜ SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ VE İÇERİĞİ 
Sınav “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü yarışma sınavında; 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. SÖZLÜ 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 29.05.2016 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. 

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal 
ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesi 
olan www.oran.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. 

Adaylar, sözleşmeye davet edilmeden önce güvenlik soruşturmasına ve/veya arşiv 
araştırmasına tabi tutulur. Ajans Yönetim Kurulu tarafından, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik 
Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum 
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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. 

10. PERSONELİN İSTİHDAMI VE DENEME SÜRESİ 
Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, 

Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli (4857 sayılı İş 
Kanununa göre) 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. 

İstihdam edilecek personel, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 Sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabidir. Ajans'ta göreve başlayacak personele 
verilecek ücret, 375 sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin Ek 11 inci maddesi doğrultusunda 
belirlenecektir. 

11. BİLGİ ALMA 
İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. 

Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan iletişim adreslerinden bilgi alınabilir: 
Tel: 0352 352 67 26 (1011) 
E-posta: ik@oran.org.tr 
İnternet Adresi: www.oran.org.tr 
Kamuoyuna ilanen duyurulur. 
T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreterliği 
 7803/1-1 
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Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve 

Mühendislik Fakültesi'ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve 

Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, tasdikli veya    

e-devlet üzerinden alınan karekodlu Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun 

hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınır Belleğe aktarılarak 

dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Rektörlük 

Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, tasdikli veya       

e-devlet üzerinden alınan karekodlu Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun 

hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınır Belleğe aktarılarak 

dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime (Fakülte, 

Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu) şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında 

Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde 

başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

İlan olunur. 

BİRİM ADI BÖLÜMÜ 

ANABİLİM DALI/ 

ANASANAT DALI/ 

PROGRAM 

KADRO 

UNVANI 
ADEDİ ARANAN ŞARTLAR 

Atatürk 

Eğitim 

Fakültesi 

Türkçe ve Sosyal 

Bilimler Eğitimi 

Türk Dili ve 

Edebiyatı Eğitimi 
Doçent 1 

Klasik Türk Edebiyatı Eğitimi 

konusunda yayını olmak. Klasik Türk 

Edebiyatında estetik edebi sanatlar 

alegori gibi konularda çalışmalar 

yapmak. Tenkitli neşir yöntemi 

konusunda yayını olmak, eğitimler 

vermek. Uluslararası Üniversite 

yayınevleri tarafından basılan 

kitaplarda yayını olmak. SSCI, AHCI 

veya ESCI indeksleri tarafından 

taranan dergilerde yayını olmak. 
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Fen-

Edebiyat 

Fakültesi 

Felsefe Sistematik Felsefe Doçent 1 

Doktora ve Doçentlik unvanını felsefe 

alanından almış olmak; Uluslararası 

birincil indekslerde (AHCI) alana ilişkin 

yayın yapmış olmak; Zihin felsefesi, 

kişisel özdeşlik ve indirgenebilirlik 

üzerine bilimsel çalışmalar yapmış 

olmak. Analitik Felsefe, Bilinç 

felsefesi, Mantık, Epistemoloji ve 

Eleştirel Düşünme konularını içerecek 

şekilde lisans ve yüksek lisans 

seviyesinde İngilizce ders verebilmek 

ve ders tecrübesi sahibi olmak. 

İlahiyat 

Fakültesi 

Temel İslam 

Bilimleri 
Tefsir Doçent 1 

Temel İslam Bilimleri (Tefsir) alanında 

Doçent olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat 

Mühendisliği 
İnşaat Mühendisliği Doçent 1 

İnşaat Mühendisliği alanında lisans, 

yüksek lisans ve doktora dereceleri 

olmak; kendiliğinden yerleşen beton 

tiksotropisi ve lifli çimento esaslı 

kompozitler konularında SCI-E 

kapsamında taranan nitelikli 

dergilerde tam metin araştırma 

makaleleri olmak; Yurtdışı 

en az 1 sene doktora sonrası 

araştırma tecrübesine sahip olmak; 

İngilizce ders verebilme yeterliliğine 

sahip olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik ve 

Elektronik 

Mühendisliği 

Devreler ve 

Sistemler Teorisi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 

alanında lisans, yüksek lisans ve 

doktora dereceleri olmak; Mikro 

Elektronik Devre Üretim Teknolojileri 

ve Mikro Elektronik Devrelerdeki 

Yaşlanma Etkileri konularında iş 

tecrübesi veya çalışmaları olmak; 

Elektronik Tasarım Otomasyonu ve 

Konveks En İyileme konularında SCI-

E kapsamındaki dergilerde yayınları 

olmak; En az bir sene yurtdışı doktora 

sonrası araştırma tecrübesine sahip 

olmak; İngilizce ders verebilme 

yeterliliğine sahip olmak. 

 8232/1-1 
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Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. 

 

Duyuru Başlama Tarihi 
Resmî Gazete’de yayımlanma 
tarihidir. 

Son Başvuru Tarihi 
Resmî Gazete’de Yayım tarihinden 
15 gün sonra 

Ön Değerlendirme Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi 
kadroları için) 

03.11.2020 * 

Giriş Sınav Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi  
kadroları için) 

06.11.2020 * 

Sonuç Açıklama Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi 
kadroları için) 

09.11.2020 * 

* Ön Değerlendirme, Giriş Sınav Tarihi ve Sonuç açıklama tarihlerinde ilanımızın Resmî Gazetede 
yayım tarihine göre değişiklik gösterebilir. Olası değişiklikler Üniversite web sayfasında 
duyurulacaktır. 
 

FAKÜLTE / 
MYO 

BÖLÜM / 
PROGRAM / 

ABD 

İSTENİLEN ÖZELLİKLER 
UZMANLIK ALANI 

UNVANI 
KADRO 
SAYISI 

İletişim Fakültesi Gazetecilik 

Gazetecilik alanında doktorasını 
tamamlamış olmak ve iletişim 
çalışmaları alanında doçentliğini almış 
olmak. 

Doç. Dr. 1 

İnsan ve Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

Felsefe 
Felsefe ve Din Eğitimi veya Din 
Eğitimi alanında doktorasını 
tamamlamış olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

İnsan ve Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

Psikoloji (TR) 
Klinik Psikoloji alanında Doktorasını 
tamamlamış olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

İnsan ve Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası 
İlişkiler (TR) 

Uluslararası İlişkiler alanında 
Doktorasını tamamlamış olmak ve bu 
alandan doçentliğini almış olmak. 

Doç. Dr. 1 

İnsan ve Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

Sosyoloji 
Sosyoloji ABD'da doktorasını 
tamamlamış olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

(İng.) 

Matematik alanında Lisans ve Doktora 
derecesine sahip olmak, Doçentliğini 
Uygulamalı Matematik alanında almış 
olmak 

Prof. Dr. 1 
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Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

(İng.) 

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği 
alanında Doçentliğini almış olmak. 

Prof. Dr. 2 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

(İng.) 

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım 
Mühendisliği alanında lisans ve 
doktorasını tamamlamış olup, 
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği 
alanında Doçentliğini almış olmak. 

Doç. Dr. 2 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

(İng.) 

Bilgisayar Mühendisliği alanında 
Doktorasını tamamlamış olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

(İng.) 

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım 
Mühendisliği lisans mezunu olmak. 

Arş. Gör. 1 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

(İng.) 

Endüstri Mühendisliği alanında 
Doktorasını tamamlamış olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 
Adli Bilimler 

Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik 
alanında doktorasını tamamlamış 
olmak ve Doçentliğini Biyoloji 
alanında almış olmak. 

Doç. Dr. 1 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Moleküler 
Biyoloji ve 

Genetik 

Moleküler Biyoloji ve Genetik 
alanında doktora yapmış olmak ve 
Sentetik biyoloji, İmmün sistem, 
Rekombinant hücre tedavileri 
konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım 
Mühendisliği 

(İng.) 

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım 
Mühendisliği bölümlerinden birinde 
lisansını tamamlamış olup, 
Doçentliğini bu alanlarının birinden 
almış olmak. 

Doç. Dr. 1 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım 
Mühendisliği 

(İng.) 

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım 
Mühendisliği bölümlerinden birinde 
lisansını tamamlamış olup, 
Doktorasını bu alanların birinden 
tamamlamış olmak. Tercihen sinyal 
işleme, makine öğrenme, büyük veri 
alanlarında uzmanlık sahibi olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım 
Mühendisliği 

(İng.) 

Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar 
Mühendisliği Lisans derecesini 
tamamlamış olmak 

Arş. Gör. 2 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Ebelik 
Hemşirelik Esasları alanında Doktora 
yapmış olmak 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
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Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Ergoterapi 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 
Lisans mezunu olmak ve sinirbilim 
alanında doktorasını tamamlamış 
olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Bölümünden lisans mezunu olup, aynı 
alanda Doktorasını tamamlamış ve 
Doçentliğini almış olmak 

Prof. Dr. 1 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Tıpta Uzmanlık ve Doçentliğini Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon ABD'da 
tamamlamış olmak. 

Prof. Dr. 1 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi 
veRehabilitasyon 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Bölümünden lisans mezunu olup, aynı 
alanda Doktorasını tamamlamış ve 
Doçentliğini almış olmak 

Doç. Dr. 1 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Bölümünden lisans mezunu olup, aynı 
alanda Doktorasını tamamlamış olmak 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik 

Hemşirelik Lisans mezunu olmak veya 
kadın sağlığı ve hastalıkları, 
hemşirelik esasları, iç hastalıkları, 
cerrahi hastalıkları hemşireliğinden 
birinde lisansüstü eğitimini yapıyor 
olmak. 

Arş. Gör. 1 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

İş Sağlığı ve 
Güvenliği 

İş Sağlığı ve Güvenliği, Mühendislik 
Bölümlerinin birinden lisans mezunu 
olup, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında 
Tezli Yüksek Lisans yapmış veya 
yapıyor olmak. 

Arş. Gör. 1 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Perfüzyon 
Tıpta Uzmanlık ve Doçentliğini 
Anatomi ABD'da tamamlamış olmak. Prof. Dr. 1 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Perfüzyon 
Tıpta Uzmanlık ve Doçentliğini Kalp 
Damar Cerrahisi ABD'da tamamlamış 
olmak. 

Prof. Dr. 1 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Perfüzyon 
Tıpta Uzmanlık ve Doçentliğini Kalp 
Damar Cerrahisi ABD'da tamamlamış 
olmak. 

Doç. Dr. 1 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Perfüzyon 

Hemşirelik veya Perfüzyon Bölümü 
lisans mezunu olup, aynı bölümlerin 
birinde tezli yüksek lisans yapıyor 
veya yapmış olmak. 

Arş. Gör. 1 

Sağlık 
Hizmetleri 

Meslek 
Yüksekokulu 

Nükleer Teknoloji 
ve Radyasyon 

Güvenliği 

Fizik alanında doktora yapmış olmak, 
fizik alanında doçentliğini almış 
olmak, radyasyon zırhlama ve nükleer 
radyasyon azaltım parametreleri 
üzerine çalışmalar yapmış olmak 

Doç. Dr. 1 
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Sağlık 
Hizmetleri 

Meslek 
Yüksekokulu 

Radyoterapi 
Tıpta Uzmanlık ve Doçentliğini 
Radyoloji ABD'da tamamlamış olmak. 

Doç. Dr. 1 

Sağlık 
Hizmetleri 

Meslek 
Yüksekokulu 

Sağlık Kurumları 
İşletmeciliği 

Sağlık Yönetimi Lisans mezunu olmak 
ve Sağlık Yönetimi alanında 
Doktorasını tamamlamış. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Sağlık 
Hizmetleri 

Meslek 
Yüksekokulu 

Fizyoterapi 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans 
mezunu olmak ve Nörobilim alanında 
Tezli Yüksek Lisansını tamamlamış 
olmak 

Öğr. Gör. 1 

Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD 

Tıp Fakültesi veya Fen Fakültesi lisans 
mezunu. Tıpta Uzmanlık veya 
Doktorasını Fizyoloji ABD'da yapmış 
ve Doçentliğini Fizyoloji alanında 
almış olmak. 

Prof. Dr. 1 

Tıp Fakültesi 
Göz Hastalıkları 

ABD 

Tıpta Uzmanlık ve Doçentliğini Göz 
Hastalıkları ABD'da tamamlamış 
olmak. 

Prof. Dr. 1 

Tıp Fakültesi 
İç Hastalıkları 

ABD 

Tıpta Uzmanlık ve Doçentliğini İç 
Hastalıkları ABD'da yapmış ve 
Endokrinoloji ve Metabolizma 
Hastalıkları Bilim Dalında Yandal 
eğitimi almış olmak. 

Prof. Dr. 1 

Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları 
ve Doğum ABD 

Tıpta Uzmanlık ve Doçentliğini Kadın 
Hastalıkları ve Doğum ABD'da 
tamamlamış olmak. 

Prof. Dr. 3 

Tıp Fakültesi 
Çocuk ve Ergen 

Ruh Sağlığı 
Hastalıkları ABD 

Tıpta Uzmanlık ve Doçentliğini 
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı 
Hastalıkları ABD'da tamamlamış 
olmak. 

Doç. Dr. 1 

Tıp Fakültesi Nöroloji ABD 
Tıpta Uzmanlık ve Doçentliğini 
Nöroloji ABD'da tamamlamış olmak. 

Prof. Dr. 1 

Tıp Fakültesi 
Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları ABD 

Tıpta Uzmanlık ve Doçentliğini Ruh 
Sağlığı ve Hastalıkları ABD'da 
tamamlamış olmak. 

Prof. Dr. 1 

Tıp Fakültesi 
Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları ABD 

Tıpta Uzmanlık ve Doçentliğini Ruh 
Sağlığı ve Hastalıkları ABD'da 
tamamlamış olmak. 

Doç. Dr. 1 

İstenilen evraklar ile ilgili bilgiye https://uskudar.edu.tr/ web adresimizden ulaşabilirsiniz. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Sağlık

Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 3087)

CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Güneysu-Başköy İl Yolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki

Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3086)

YÖNETMELİKLER
–– Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Veri Depolama Kuruluşunun Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Yalova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 21/7/2020 Tarihli ve 2016/11371 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/7/2020 Tarihli ve 2017/11905 Başvuru Numaralı Kararı

DÜZELTME: 13/10/2020 Tarihli ve 3078 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri
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