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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Atılım Üniversitesinden:
ATILIM ÜNİVERSİTESİ ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/2/1999 tarihli ve 23603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üni-
versitesi Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ENERJİ KAYNAKLARI 
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/7/2005 tarihli ve 25885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin
adı “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Madde 8 – Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl

için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Mü-
dür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendiril-
mek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardım-
cılarından birini vekil olarak görevlendirir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcıla-
rının da görevi sona erer. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.
Müdür; Merkezin faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden
Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,  bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Mer-

kez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı

gündemini belirlemek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.   
c) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, ilgilileri davet etmek, toplantı gündemini

belirlemek, toplantıya başkanlık etmek.
ç) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.
d) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her takvim

yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim
Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektöre sunmak. 

e) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek, personel görev-
lendirmeleri ile ilgili Rektörlüğe teklifte bulunmak.”

MADDE 3 –  Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 9 – Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ve Mü-

dürün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversitede görevli öğretim elemanlarından üç yıllı-
ğına görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler ye-
niden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamam-
lamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çok-
luğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği ken-
diliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a)  Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.
b) Merkezin her türlü faaliyetleriyle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programları

inceleyip onaylamak.
c)  Yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları ile ilgili gelen

önerileri karara bağlamak ve bunların görevlerini düzenlemek.
d) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek ça-

lışmaların temel ilke, usul ve esaslarını tespit etmek.
e) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.
f) Müdürün önerisi sonrasında kurulacak çalışma grubunun başkan ve üyelerini belir-

lemek ve görevlendirmek.
g) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
“Madde 10 – Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında

deneyimli, ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler ile yurt içi ve yurt dışında
önemli çalışmaları olan kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından
üç yıllığına görevlendirilen altı üye dahil olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi
sona eren üye yeniden görevlendirilebilir.

Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine bahar ve güz yarıyıllarında olmak üzere,
yılda en az iki kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü
olarak toplantıya çağırabilir.

Kurumlarını temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlarındaki görevlerinin sona ermesi
halinde Danışma Kurulu üyelikleri de sona erer. Görevi sona eren üyenin yerine aynı usulle
yeni üye görevlendirilir.
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Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak ve alınan kararları Yönetim

Kuruluna sunmak.
b) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapılabilecek alanlarda Merkezin

faaliyetlerine destek sağlamak.
c) Merkezin faaliyet alanlarına ilişkin konularda proje, seminer, tez çalışmaları, panel,

sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel etkinliklerin yapılmasına ilişkin tavsiyede bulunmak. 
ç) Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda çeşitli tavsiye kararları almak.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir. 
“Çalışma grubu başkan ve üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından

belirlenir ve görevlendirilir.” 
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 
“Harcama yetkilisi
Madde 12 – Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim

Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve 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) Merkez (ÇOMÜSEM): Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Mer-

kezini, 
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/7/2005 25885

16 Kasım 2020 – Sayı : 31306                               RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



ç) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü, 
d) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü prog-

ramları dışında eğitim verdiği tüm alanlarda sertifika ve eğitim programları, seviye tespit sı-
navları, kurslar, seminerler düzenleyerek katılımcıların bilgi ve becerilerini geliştirmek, kamu,
özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişilerin ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim ve
sosyal etkinlik programları düzenlemek ve böylece Üniversitenin kamu-özel sektör ve ulus-
lararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitenin eğitim ve araştırma faaliyeti yürüttüğü alanlar başta olmak üzere; ka-

tılımcıların, toplumun, kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaçlarına yönelik olarak, hayat
boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde sertifika ve eğitim programları, seviye tespit sınavları,
kurslar, seminerler, sempozyumlar, bilimsel ve sosyal etkinlikler planlamak ve düzenlemek,
değişen ve gelişen şartlara göre tüm bu etkinlikleri uzaktan öğretim yöntemiyle planlamak ve
yürütmek.

b) Üniversitenin hedefleri ve ilgili birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşan veya olu-
şacak eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi süreçlerine destek vermek.

c) Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik üniversite-sanayi işbirliklerinin
kurulmasına katkıda bulunmak.

ç) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları,
eğitim kuruluşları, mesleki belgelendirme kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile iş-
birliği yapmak ve Üniversitenin akademik ve bilimsel birikiminden yararlanarak belirlenen
konularda danışmanlık hizmeti vermek.

d) Merkezin tanıtımına ilişkin faaliyetleri planlamak ve yürütmek.
e) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca karar-

laştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör ta-

rafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere teklif edeceği iki öğretim elemanı,
Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde mü-
dür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı za-
man müdür yardımcılarından birini vekil olarak görevlendirir. Göreve vekâletin altı aydan uzun
sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gördüğü durumlarda Müdürü
görev süresi bitmeden önce görevden alabilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu Yönetmelik ve ilgili

diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezin çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütül-
mesini sağlamak.
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b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini belirlemek. 
c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırla-

mak ve Yönetim Kurulunun onayı sonrası Rektöre sunmak.
ç) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında işbirliği sağ-

lamak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisiyle

Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye dahil
olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Müdür, Merkezin oluşum amacını, kapsamını ve et-
kinlik alanlarını gözeterek gerekli sayının iki katı öğretim elemanını Rektöre önerir ve Rektör
bu öğretim elemanları arasından gerekli sayıda öğretim elemanını Yönetim Kurulu üyesi olarak
görevlendirir.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi
biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması
halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, yılda en az iki kez veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine
Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği
halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. 

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amacı, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak. 
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c)  Merkez bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları be-

lirlemek. 
ç) Üniversitenin tüm birimleri ile Merkezin amaçları doğrultusunda işbirliğinin sağlan-

masında Müdüre yardımcı olmak.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektöre

sunmak; ödenek ve akademik, idari, teknik personel ihtiyaçlarını karara bağlamak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı 
MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Ka-

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

Harcama yetkilisi
MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 13 – (1) 6/7/1999 tarihli ve 23747 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ça-

nakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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İbn Haldun Üniversitesinden:

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ HADİS ÇALIŞMALARI UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İbn Haldun Üniversitesi Hadis Çalışmaları

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; İbn Haldun Üniversitesi Hadis Çalışmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: İbn Haldun Üniversitesi Hadis Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merke-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; hadisin temel metinlerini ihtiva eden kaynakları

başta Kütüb-i Sitte olmak üzere tahkik ve tevsikini yapmaktır. İhtiyaca binaen alana dair ulusal
veya uluslararası bilimsel toplantılar ile eğitim seminerleri düzenlemek ve Üniversitenin Temel
İslam Bilimleri lisansüstü hadis öğrencilerinin tahkik ve tevsik konularında yetişmesine yar-
dımcı olmaktır. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Hadis alanının temel kaynaklarına yönelik araştırmalar ve yayın yapmak, proje yü-

rütmek veya benzeri çalışmaları yapmak, yaptırmak, yapılanlara katılmak veya desteklemek.
b) Hadis kaynaklarıyla alakalı ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, seminer, panel,

kongre, sempozyum, şura ve benzeri bilimsel etkinlikleri düzenlemek, düzenlettirmek.
c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amacı doğrultusunda çalışan ulusal

ve uluslararası kuruluşlarla ortak etkinlikler düzenlemek.
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ç) Merkezin amacı doğrultusunda Rektör veya yetkili kurullarca verilecek diğer görev-
leri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından

en fazla üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi tamamlanan Müdür yeniden görevlendiri-
lebilir ve aynı usul ile görevden alınabilir. Herhangi bir sebeple Müdürün altı aydan fazla bir
süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdürün
yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür tarafından belirlenen görevleri yerine getirmek üzere, Üniversite öğretim
üyeleri veya idari personel arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile bir kişi Müdür
Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür Yardımcısının görev süresi Müdürün görev süresi
ile sınırlıdır. Görev süresi biten Müdür Yardımcısı aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.
Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcısı Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkez ve bağlı birimlerinin Merkezin amacı doğrultusunda düzenli ve etkin çalış-

masını sağlamak.
c) Merkezi geliştirmek için hedefler belirlemek.
ç) Yönetim Kurulunun gündemini oluşturmak, üyeleri toplantıya çağırmak, Yönetim

Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.
d) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu

Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
e) Sonraki yıllara ait yıllık projeler hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan

sonra Rektörlüğe sunmak.
f) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
g) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal

ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.
ğ) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli her türlü akademik, idari, teknik ve di-

ğer personel ihtiyacını tespit etmek, görevlendirmeler için Rektörlüğe teklifte bulunmak, ça-
lışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak.

h) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetleri doğrultusunda çalışma bi-
rimi, çalışma ve proje grupları oluşturmak için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, oluştu-
rulan birimlerde çalıştırılmak üzere yeterli sayıda personel ihtiyacını Rektöre sunmak ve bun-
ların görevlendirilmesini sağlamak. 

ı) Merkezin amacına uygun diğer görevleri yürütmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversite öğretim üyeleri

arasından, Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur.
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(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar
görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan
süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(3) Müdür, Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine
altı ayda en az bir kez olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların salt çoğun-
luğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Top-
lantılara katılım video konferans usulü veya internet üzerinden de yapılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Araştırma, eğitim-öğretim, uygulama, danışmanlık, yayım ve diğer çalışma alanlarına

ilişkin konularda kararlar almak.
ç) Merkezde görevli personelin hizmet içi eğitim programlarını planlamak.
d) Müdürün önerisiyle Merkezin bünyesinde kurulacak olan birimler ile çalışma ve

proje gruplarını oluşturmak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
e) Merkezin yatırım plan ve programlarını hazırlamak.
f) Merkezde ücret karşılığında sunulacak hizmetlere ilişkin fiyatlandırma ve ödeme

usullerini belirleyip Rektöre sunmak.
g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuru-

luşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek.
ğ) Müdürün gündeme getirdiği diğer konularda karar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri
MADDE 12 – (1) Gerektiğinde Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Merke-

zin faaliyet alanına giren konularda iş bölümü yapmak üzere, merkez birimleri ile çalışma grup-
ları veya proje grupları kurulabilir.

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

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

Demirbaş ve ekipman
MADDE 14 – (1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve de-

mirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İbn Haldun Üniversitesinden:

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ EKONOMİ VE FİNANS 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İbn Haldun Üniversitesi İslami Ekonomi ve

Finans 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; İbn Haldun Üniversitesi İslami Ekonomi ve Finans

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

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İbn Haldun Üniversitesi İslami Ekonomi ve Finans Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İbn Haldun Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kalkınma planlarında ve İstanbul Uluslararası Finans

Merkezi Projesi kapsamında belirlenmiş hedefler ile Üniversitenin misyon ve vizyonu doğrul-

tusunda İslami ekonomi ve finans alanında araştırmalar yapmak, yeni ürün tasarımına yönelik

projeler geliştirmek, bu alanda farkındalığı ve okuryazarlığı artıracak ulusal ve uluslararası bi-

limsel toplantılar ile eğitim seminerleri düzenlemek, ulusal ve uluslararası paydaşlarla ortak

çalışmalar yürütmek, İslami ekonomi ve finans temalı uzaktan eğitim, sertifika, lisans, yüksek

lisans ve doktora programları geliştirmek, özel sektör kuruluşları ve kamu kurumu temsilcile-

rine yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır. 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
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a) İlgili kalkınma planları ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi çerçevesinde

Türkiye’de İslami ekonomi ve finans alanının tanınmasına ve geliştirilmesine katkıda bulun-

mak.  

b) İslami ekonomi ve finans alanında bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak, eğitim

materyalleri ve raporlar hazırlamak, projeler yürütmek veya benzeri çalışmaları yapmak, yap-

tırmak, yapılanlara katılmak veya desteklemek.

c) İslami ekonomi ve finans alanında farkındalığı ve okuryazarlığı artıracak ulusal ve

uluslararası düzeyde konferans, seminer, panel, kongre, sempozyum, şura ve benzeri her türlü

bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikleri düzenlemek, düzenlettirmek.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası paydaşlarla İslami eko-

nomi ve finans alanında işbirlikleri yapmak, ortak bilimsel çalışmalar, projeler gerçekleştirmek. 

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında özel sektör kuruluşları ve kamu kurumu tem-

silcilerine yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri ve danışmanlık hizmetleri sunmak. 

e) Üniversite bünyesindeki birimler ve tüm uygulama ve araştırma merkezleri ile ortak

faaliyetler yapmak, İslami ekonomi ve finans temalı uzaktan eğitim, sertifika, lisans, yüksek

lisans ve doktora programları geliştirmek. 

f) Üniversitede öğrenim gören öğrencileri,  İslami ekonomi ve finans alanında araştır-

maya yöneltmek ve öğrencilerin araştırmalarına destek vermek.

g) Merkez faaliyetleri ile ilgili merkezin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı ni-

telikte arşiv, veri tabanı, internet sitesi, danışma merkezi kurmak veya kurdurmak.

ğ) Merkezin amacı doğrultusunda Rektör veya yetkili kurullarca verilecek diğer görev-

leri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından

en fazla üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi tamamlanan Müdür yeniden görevlendiri-

lebilir ve aynı usul ile görevden alınabilir. Herhangi bir sebeple Müdürün altı aydan fazla bir

süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdürün

yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür tarafından belirlenen görevleri yerine getirmek üzere, Üniversite öğretim

üyeleri veya idari personel arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile bir kişi Müdür

Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür Yardımcısının görev süresi Müdürün görev süresi

ile sınırlıdır. Görev süresi biten Müdür Yardımcısı aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcısı Müdüre vekâlet eder.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez ve bağlı birimlerinin Merkezin amacı doğrultusunda düzenli ve etkin çalış-

masını sağlamak.

c) Merkezi geliştirmek için hedefler belirlemek.

ç) Yönetim ve Danışma Kurulunun gündemini oluşturmak, üyeleri toplantıya çağırmak,

Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.

d) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu

Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

e) Sonraki yıla ait yıllık çalışma programı hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü

alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

f) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

g) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal

ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

ğ) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli her türlü akademik, idari, teknik ve di-

ğer personel ihtiyacını tespit etmek, görevlendirmeler için Rektörlüğe teklifte bulunmak, ça-

lışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak.

h) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetleri doğrultusunda çalışma bi-

rimi, çalışma ve proje grupları oluşturmak için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, oluştu-

rulan birimlerde çalıştırılmak üzere yeterli sayıda personel ihtiyacını Rektöre sunmak ve bun-

ların görevlendirilmesini sağlamak. 

ı) Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

i) Merkezin amacına uygun diğer görevleri yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversite öğretim üyeleri

arasından, Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar

görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan

süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(3) Müdür, Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine

altı ayda en az bir kez olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların salt çoğun-

luğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Top-

lantılara katılım video konferans usulü veya internet üzerinden de yapılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.

c) Araştırma, eğitim-öğretim, uygulama, danışmanlık, yayım ve diğer çalışma alanlarına

ilişkin konularda kararlar almak.

ç) Merkezde görevli personelin hizmet içi eğitim programlarını planlamak.
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d) Müdürün önerisiyle Merkezin bünyesinde kurulacak olan birimler ile çalışma ve

proje gruplarını oluşturmak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

e) Merkezin yatırım plan ve programlarını hazırlamak.

f) Merkezde ücret karşılığında sunulacak hizmetlere ilişkin fiyatlandırma ve ödeme

usullerini belirleyip Rektöre sunmak.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuru-

luşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek.

ğ) Müdürün gündeme getirdiği diğer konularda karar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisiyle, Üniversite içinden

veya istekleri halinde Üniversite dışından Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda deneyimli

kişiler arasından görevlendirilen en fazla 10 kişiden oluşur. Görevlendirme Rektör tarafından

en çok üç yıl süreyle yapılır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda

görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.

(3) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü tak-

dirde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk

aranmaz. Toplantılara katılım video konferans ve benzeri usuller ile internet üzerinden de ya-

pılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri

MADDE 13 – (1) Gerektiğinde Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Merke-

zin çalışma alanına giren konularda iş bölümü yapmak üzere, merkez birimleri ile çalışma

grupları veya proje grupları kurulabilir.

Personel ihtiyacı

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

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

şılanır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 15 – (1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve de-

mirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9216 

—— • —— 
Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9217 
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Reyhanlı 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9357 

—— • —— 
Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9358 
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Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9314 

—— • —— 

Büyükçekmece 15. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9232 
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Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9330 

—— •• —— 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ÇERKEZKÖY- KAPIKULE SİNYALİZASYON SİSTEMLERİ İÇİN 11 ADET 
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE 

EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No: 2020/570165 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası :0216 337 82 14 
c) Elektronik Posta Adresi :0216 337 82 14 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Çerkezköy- Kapıkule Sinyalizasyon Sistemleri İçin 

11 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı Temini İşi (Teknik Şartnamede belirtilen 19 iş kalemi )  
3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge 

Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı’nda 
04.12.2020 tarih saat: 14:00’te yapılacaktır. 

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

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 
Haydarpaşa İSTANBUL’a 04.12.2020 tarih ve saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup; 1. Bölge Müd. Muhasebe ve Finansman Servis 
Müdürlüğü Veznesi H.Paşa/İSTANBUL veya banka hesaplarına işin konusu(adı) ve ihale kayıt 
numarası yazılması zorunlu olup;  IBAN:TR080001500158007293444639 TCDD işletmesi 
1.Bölge Müd. Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü hesabına KDV Dahil 400 TL bedeli 
yatırılmak kaydıyla 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. 9277/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansından (BEBKA): 

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

ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200’üncü maddesi ve 
Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Bursa, Eskişehir ve Bilecik 
illerinden birinde istihdam edilmek üzere 1 (bir) Halkla İlişkiler Destek Personeli alımı yapacaktır. 

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

SINAV TAKVİMİ 
Tablo 1: Sınav Başvuru Takvimi* 

İLAN TARİHİ 16.11.2020 
BAŞVURU TARİHLERİ 07/12/2020 – 18/12/2020 

SÖZLÜ SINAVA KATILACAKLARIN İLANI 25/12/2020 

BAŞVURU YERİ ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr 

SÖZLÜ SINAV YERİ 
T.C. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 
Altınova Mah. İstanbul Cad. 424/4 BUTTİM İş Merkezi 

Buttim Plaza Kat:6 16250 Osmangazi/Bursa 

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

* Ajans, herhangi bir sebep ile internet sitesinde yayınlamak sureti ile yukarıda 
açıklanmış olan sınav başvuru takvimini değiştirme ve yeniden belirleme yetkisine sahiptir. 

1. ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR 
a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, 

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

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, 
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
şartları aranır. 
2. BAŞVURU ŞARTLARI 
2.1. Sınava Giriş Şartları 
a) Üniversitelerin veya Meslek Yüksek Okullarının basın ve yayın, halkla ilişkiler, halkla 

ilişkiler ve tanıtım, medya ve iletişim, gazetecilik vb. iletişim bölümlerinden veya buna benzer 
bölümlerden denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarının bu bölümlerinden lisans veya ön lisans düzeyinde mezun olmak ve 
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi [ÖSYM] tarafından yapılan, son başvuru tarihi itibarıyla 
geçerliliği bulunan KPSS sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak veya başvuru tarihi 
itibarıyla 50 yaşını doldurmamak koşulu ile en az 5 (beş) yıl SGK kayıtları ile 
belgelendirilebilecek şekilde kamu veya özel sektörde ilgili alanda iş deneyimine sahip olmak. 
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2.2 Yetkinlikler ve Tercih Sebepleri 
Ajansımız bünyesinde destek personeli olarak görevlendirilecek adayın; kurumsal iletişim 

çalışmalarını aktif bir şekilde yürütebilecek, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerini koordine ve 
takip edebilecek, basın duyurularını hazırlayabilecek, kurumsal medya hesaplarının takibini ve 
içerik paylaşımlarını yapabilecek, seyahat engeli olmayan, iletişim ve organizasyon becerileri 
güçlü, iş takibi ve koordinasyon becerisi yüksek, araştırmacı, detaycı, yenilikçi, üretken, tanıtım 
materyallerine (tanıtıcı broşür, dergi, basın bülteni, gazete vb.) içerik hazırlayabilecek, kurumsal 
kimlik çalışmalarına katkı sağlayabilecek, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube vb. dijital 
platformlara hakim, Microsoft Office programlarını çok iyi derecede kullanabilen, Türkçe dil 
bilgisi ve imla kurallarına hakim olması beklenmektedir.  

• Kamu veya özel kesimde organizasyon ve etkinlik yönetimi, tanıtım, içerik üreticiliği, 
kurumsal sosyal medya hesaplarının yönetimi vb. kurumsal iletişim alanlarında en az 2 (iki) yıl 
çalışmış olduğunu belgelemek, 

• Mesleki deneyimle ilgili özel sertifikalara sahip olmak ve bunu belgelemek, tercih 
sebebi olacaktır. 

3. BAŞVURU TARİHİ, BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 
Başvurular, 07/12/2020 tarihinden başlayarak 18/12/2020 tarihi saat 23.59'a kadar 

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

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

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

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

 

 Belge Destek 
Personeli 

1 Başvuru Formu (https://ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinden 
doldurulacaktır) ✓ 

2 Özgeçmiş ve Fotoğraf ✓ 
3 Diploma ya da Mezuniyet Belgesi ✓ 
4 KPSS Sonuç Belgesi ✓ 

5 İş deneyimi ile başvuranlar için en az 5 yıl çalışmış olduğunu gösterir 
SGK veya ilgili kurumdan alınacak hizmet belgesi ✓ 

6 
İş deneyimi ile başvuranlar için tecrübelerine ilişkin olarak, hangi görevi 
hangi unvan ile yürütmekte / yürütmüş olduğuna dair işyerlerinden / 
kurumlarından alınmış onaylı yazı 

✓ 

7 Adli Sicil Kaydı ✓ 

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

9 Yukarıda tercih sebeplerini taşıdığını gösterir diğer belgeler ✓ 
 
Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi 

kabul ve beyan etmiş sayılır.  
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4. ÖN DEĞERLENDİRME VE SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRI 
Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe yapılacak ön değerlendirmeden sonra 

mülakat sınavına katılacak adaylar 25/12/2020 tarihinde Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 
internet sitesinde (http://www.bebka.org.tr/) ilan edilecektir.  

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

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

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

Sözlü Sınava Çağrılacak Personel Aday Sayıları 
 

Personelin Unvanı Alınacak Personeli Sayısı Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı 
Halkla İlişkiler Destek Personeli 1 (bir) Kişi 5 (beş) Kişi 

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

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

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

Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi 
birikimi, 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. 

6. SINAV YERİ VE TARİHİ 
Yarışma sınavı tarihleri daha sonra ajansın internet sitesinde yayınlanmak suretiyle 

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

Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar belirtilen adreste, kimlik no içerir nüfus 
cüzdanı ile hazır bulunacaklardır. 
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7. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI 
Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. 

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

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar 
arasından, 1 (bir) 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. 

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları Ajansın resmi internet sitesinde 
(http://www.bebka.org.tr) ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte 
kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir. 

8. SONUÇLARIN DUYULMASI VE GÖREVE BAŞLATILMA 
Sınavı kazanan adayın, Ajansta görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, göreve 

başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe 
müracaat etmeleri gerekir. 

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir 
makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde 
bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat 
edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep 
nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz. 

Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda 
bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan 
adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri 
hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.  

9. PERSONELİN İSTİHDAMI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI 
Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan aday ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel 

Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli (4857 sayılı İş Kanuna göre) iş 
akdi yapılır. Söz konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı ya da Yönetim 
Kurulunun vereceği yetkiye istinaden Ajans Genel Sekreteri tarafından imzalanır. 

Sözlü yarışma sınavında başarılı bulunan adaylar ile iş sözleşmesi imzalanmasını 
müteakip, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 27. maddesi uyarınca Ajans personelinin 
görev yeri, personelin unvan ve müktesep hak ücreti saklı kalmak kaydıyla personelin muvafakatı 
aranmaksızın değiştirilebilir. 

Ajans personelinin çalışma saatleri hafta içi 08:00-18:00 arası olup; haftada toplam 45 
saattir. Ancak personel, kendisine verilen işi mesai saatlerine bağlı kalmaksızın tamamlamakla 
mükelleftir.  

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

Ajans'ta göreve başlayacak personele verilecek ücret, 375 sayılı Kanun hükmünde 
Kararnamenin Ek 11 inci maddesi doğrultusunda belirlenecektir. 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 
 9087/1-1 
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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Rektörlüğü Yabancı Diller Bölümüne 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun 31. Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete, 03 Ekim 2019 
tarih ve 30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve bazı maddelerinde değişiklik yapılan 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili 
maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır. 
(Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan 
diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.) 

GENEL ŞARTLAR 
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her 

türlü atamada ALES’den en az 70, yabancı dille eğitim yapan bölümlerde Yükseköğretim 
Kurulunca kabul edilen bir merkezi yabancı dil sınavdan en az 80 veya bu puan muadili bir puan 
almış olmak. 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 
1.Özgeçmiş 
2.Dilekçe 
3.1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 
4.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
5.Lisans/Lisansüstü/Doktora Diploma fotokopisi 
6.Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) 
7.Yabancı Dil Belgesi 
8.ALES Belgesi 
9.Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge 
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 
İLK BAŞVURU TARİHİ  : 16.11.2020 
SON BAŞVURU TARİHİ  : 30.11.2020 
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ  : 01.12.2020  
GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ  : 02.12.2020  
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ  : 03.12.2020 
Not: İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
BAŞVURU ADRESİ: 
Ataşehir Yerleşkesi: Kerem Aydınlar Kampüsü Rektörlük Yabancı Diller Bölümü 
İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL 
Tel  : (216) 500 44 44 
İLGİLİLERE DUYURULUR. 

Unvanı 
İlanın 

Çıkacağı 
Birim 

Bölüm/Anabilim 
Dalı/Program 

Kadro 
Sayısı 

Başvuru 
Şekli 

Sonuçların 
Açıklanacağı İnternet 

Adresi 

Başvuru 
Yeri 

İlan Özel Şart 

Öğr. 
Gör. 

Rektörlük 
Yabancı Diller 
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Edebiyatı,Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 
veya İngiliz Dilbilimi lisans mezunu olmak. 
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bölümlerden başvuracak adaylar için 
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-Tezli Yüksek Lisans ve Doktora yapmış 
olmak. 
-Belgelendirmek kaydıyla lisansüstü 
eğitimden sonra alanında en az 5 yıl 
yükseköğretim kurumlarında ders verme 
deneyimine sahip olmak. 

 9067/1-1 

http://www.acibadem.edu.tr/


Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 16 Kasım 2020 – Sayı : 31306 

 

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden: 

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE İSTİHDAM 

EDİLMEK ÜZERE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ İŞÇİ ALIM İLANI 

AÇIKLAMALAR 

1. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi 

Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal 

adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna 

dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 7 meslek için 13 kamu işçisi alımı 

yapılacaktır.  

2. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde Vasıflı İşçi kadrolarına yerleşen 

adaylar 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacaktır. 

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul 

edilmeyecektir.  

4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak 

işçiler, İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının (ilan edilen kadro 

sayısı) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday arasından Genel Müdürlük tarafından 

gerçekleştirilecek sözlü (mülakat) sınav ile belirlenecektir.  

5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 

yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 

nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 

başlatılmayacaktır.  

6. Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve 

başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar 

hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve 

başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk 

sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.  

7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” 

ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.  
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ALIM YAPILACAK MESLEKLER VE BAŞVURU ŞARTLARI 
Yönetmelik Kapsamında Kuraya Tabi Alımlar 
Üniversal Torna Tezgahı Operatörü 
Açık pozisyon sayısı 2 
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi 
Çalışma Yeri İstanbul 
Öğrenim Durumu Ortaöğretim (Lise veya dengi) 
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmak, 35 yaşını 

doldurmamış olmak  
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak 
Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek 
Aranan diğer özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım 

çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan, 
Microsoft Ofis programlarını kullanabilen  

 
Hadde İşçisi 
Açık pozisyon sayısı 2 
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi 
Çalışma Yeri İstanbul 
Öğrenim Durumu Ortaöğretim (Lise veya dengi) 
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmak, 35 yaşını 

doldurmamış olmak  
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak 
Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek  
Aranan özellikler Değerli metal üretiminde farklı süreçlerde çalışmış, vardiyalı 

çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına 
yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan, Microsoft 
Ofis programlarını kullanabilen 

 
Metal Doğrama Teknisyeni 
Açık pozisyon sayısı 1 
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi 
Çalışma Yeri İstanbul 
Öğrenim Durumu Ortaöğretim (Lise veya dengi) 
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmak, 35 yaşını 

doldurmamış olmak  
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak 
Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek 
Aranan diğer özellikler Değerli metal üretimi sektöründe çalışmış, vardiyalı çalışma 

saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, 
gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan, Microsoft Ofis 
programlarını kullanabilen 
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Dökümcü (Metal) - Metal Döküm Kalite Kontrolcüsü 
Açık pozisyon sayısı 1 
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi 
Çalışma Yeri İstanbul 
Öğrenim Durumu Ortaöğretim (Lise veya dengi) 
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmak, 35 yaşını 

doldurmamış olmak 
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak 
Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek 
Aranan diğer özellikler  Değerli metal üretimi sektöründe çalışmış, vardiyalı çalışma 

saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, 
gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan, Microsoft Ofis 
programlarını kullanabilen 

 
Dökümcü (Metal) 
Açık pozisyon sayısı 4 
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi 
Çalışma Yeri İstanbul 
Öğrenim Durumu Ortaöğretim (Lise veya dengi) 
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük 35 yaşını 

doldurmamış olmak  
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak 
Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek 
Aranan diğer özellikler Değerli metal üretimi sektöründe çalışmış, vardiyalı çalışma 

saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, 
gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan, Microsoft Ofis 
programlarını kullanabilen  

 
Fotogravürcü (Klişeci-Fotogravür) 
Açık pozisyon sayısı 1 
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi 
Çalışma Yeri İstanbul 
Öğrenim Durumu Ortaöğretim (Lise veya dengi) 
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmak, 35 yaşını 

doldurmamış olmak  
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak 
Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek 
Aranan diğer özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım 

çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan, 
Microsoft Ofis programlarını kullanabilen 
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Metal Pres Makinesi Operatörü 

Açık pozisyon sayısı 2 

İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi 

Çalışma Yeri İstanbul 

Öğrenim Durumu Ortaöğretim (Lise veya dengi) 

Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek 

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmak, 35 yaşını 

doldurmamış olmak  

Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak 

Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek 

Aranan diğer özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım 

çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan, 

Microsoft Ofis programlarını kullanabilen 

 

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ 

- Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 

16.11.2020 - 20.11.2020 tarihleri arasında yapılacaktır. 

- Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

 

NOTER KURA İŞLEMLERİ 

- Noter kura çekimi 07.12.2020 günü saat 14:00’de Darphane ve Damga Matbaası Genel 

Müdürlüğü’nde gerçekleşecektir. COVID-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler 

dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır. 

- Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğün 

https://www.darphane.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. 

- Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.darphane.gov.tr internet 

adresinde ilan edilecektir. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilanlar 

tebligat yerine geçecektir. 

- Noter tarafından kura ile, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 

4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir. 

- Noter tarafından kura ile seçilen “asil aday” listesinde yer alan adaylar, tarih ve saati 

bilahare ilan edilecek Sözlü Sınava tabi tutulacaktır. 

İlanen duyurulur. 9176/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI 

I. GENEL BİLGİLER 
Başkanlık, Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 

yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavı ile 1 (bir) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli 
alacaktır. 

Sözleşmeli Bilişim Personelinin seçilmesi ve istihdam edilmesi 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem 
Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 
Yönetmeliği” uyarınca yapılacaktır. 

Bu ilana ilişkin bütün bilgilendirmeler Başkanlık elektronik ağ adresi (www.ytb.gov.tr) 
üzerinden yapılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yoluyla bilgilendirme 
yapılmayacaktır. 

Başvuru esnasında istenen evrakların eksik olması ya da yetersiz bilgi içermesi 
durumunda yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. 

İlave bilgi talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden Başkanlıkla iletişime 
geçilebilecektir. Adres: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 

Oğuzlar Mah. Mevlâna Bul. No: 145, 06520 Balgat/Çankaya/ANKARA 
E-posta: sinav@ytb.gov.tr 
Tel: +90 312 218 40 00 
II. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartlara haiz 

olmak, 
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini 

tamamlamış, askerliğe ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmiş veya sınav tarihi itibari ile en az bir 
sene daha askerliğini tehir etmiş olmak, 

• Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine, analitik 
düşünme ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak, 

• Yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak, 
• Başkanlıkça talep edilmesi halinde, sertifika istenmeyen ancak bilgi sahibi olması 

beklenilen konularda daha önce çalışılan işyerlerinden ilgili konuda çalıştığını gösterir referans 
mektubu getirmek, 

• Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmak kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. 

III. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI (NİTELİKLER) 
A. Kıdemli Yazılım Uzmanı 
• Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

• Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, (kamu veya özel sektör) yazılım tasarımı ve 
geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak, 
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• NET/C#/ASP.NET üzerinde gerçekleştirilen kurumsal projelerde en az 5 (beş) yıl 
deneyimli olduğunu belgelemek, 

• Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine 
sahip olmak, 

• Konfigürasyon/Değişiklik Yönetim Araçları (GIT, TFS) hakkında tecrübeye sahibi 
olmak, 

• MSSQL veri tabanı ile entegre uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak, 
• T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hâkim olmak, 
• Nesneye Yönelik prensipler, Test Güdümlü Programlama, Object Relational Mapping 

(ORM) çerçeveleri ve Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olmak, 
• Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve 

Web Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve web teknolojileri (HTML, CSS, 
Javascript, AJAX, JQuery) konularında tecrübeye sahibi olmak, 

• Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek, 
• DevOps, Continuous Integration ve Continuous Delivery süreçlerinde tecrübe sahip 

olmak, 
• Kendo UI of Telerik veya DevExpress kütüphanelerinden en az birinde uygulama 

geliştirmiş olmak, 
• ASP.NET MVC ile çok kullanıcılı bir projede uygulama geliştirmiş olmak, 
• Net Core hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
• Web Api konusunda geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak, 
• Nesne yönelimli programlama, Design Principles, Design Pattern konularında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
• Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının 

teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak, 
• Yazılım takım liderliği yapabilecek bilgi ve deneyime sahip olmak, 
• Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design 

Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli 
Programlama) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

• Tercihen Oauth2.0 ve OpenId konusunda bilgi sahibi olmak. 
• Tercihen Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) - MCSA: Web Applications 

sertifikasına sahip olmak, 
• Tercihen Docker Containers ve Microservices hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
• Bulut Uygulama hizmetleri (PaaS, SaaS, IaaS) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak 

öncelikli tercih sebebidir. 
IV. BAŞVURULARIN YAPILMASI 
Giriş sınavı başvuruları 16.11.2020 tarihinde saat 09:00’da başlayacak ve 30.11.2020 

tarihinde saat 18:00’da sona erecektir. Başvurular, Başkanlığın https://basvuru.ytb.gov.tr/ adresli 
internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda 
iletilecek belge örnekleri şunlardır: 
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BELGE AÇIKLAMA 

a) Özgeçmiş  

b) Mevcut Görünümü Yansıtan Vesikalık 

Fotoğraf 
 

c) Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren 

Belgeler 

Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre: 

 

1) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü, 

 

2) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan 

alınacak belge, 

 

Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti 

sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. 

ç) Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren 

Belgeler 

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki 

tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan 

pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler 

ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan 

teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak 

içeriyor olması gerekmektedir. 

 

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda 

hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan 

yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte 

çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları 

birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa 

kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. 

 

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan 

kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile 

pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer 

alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme 

komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit 

etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek 

ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan 

bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın 

başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

d) KPSS Sonuç Belgesi 
Varsa KPSS puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi ya da 

bilgisayar çıktısı. 

e) Yabancı Dil Belgesi 
Varsa İngilizce dilinde ilgili yabancı dil puanını gösteren 

belgenin aslı, fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı. 
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f) Mezuniyet Belgesi 

Diploma veya mezuniyet belgesi veya YÖK onaylı denklik 
belgesi, (Denklik işlemleri devam eden adaylar, YÖK’e 
denklik başvurusu yaptıklarına dair belgeyi ibraz 
edeceklerdir.) 

g) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği 
bulunmadığına ilişkin belge 

Belge terhis durumunu, muafiyet durumunu veya son 
başvuru tarihi itibariyle askerlik hizmetinin en az 1 (bir) yıl 
ertelenmiş olduğunu gösterir nitelikte olacaktır. (e-
Devlet’ten alınan çıktılar kabul edilecektir.) 

 
ğ) Sertifikalar 

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen 
sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu belgeler 
sınavla alınmış olmalıdır. Bu belgelerin asılları ile başvuruda 
bulunulması halinde belgenin bir örneği Başkanlık 
tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir. 
 
Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika 
geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Başkanlık tarafından 
doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için 
sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, 
sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın 
sorumluluğundadır. 
 
Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit 
edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır. 

 

V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sözlü ve 

uygulamalı sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS puanının %70’inin ve Yabancı Dil 

puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan 

başlanarak başvurulan her pozisyon için ataması yapılacak personel sayısının on katı kadar aday 

sınav için çağrılacaktır. (Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3 Puanı × 0,70)+(Yabancı 

Dil Puanı × 0,30)]) 

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) 

olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 

0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır. 

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birini tercih edebilecektir. 

Her bir pozisyon için en yüksek puandan başlanarak “VII. Sözleşme Ücretleri” 

bölümünde verilen tabloda yer alan “Sınava Çağrılacak Aday Sayısı” sütununda belirtilen sayı 

kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar 

puanlarına bakılmak suretiyle belirlenecektir. Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip 

birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. 
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Başvuruları değerlendirilip sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Başkanlık 
internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya 
tebligat yapılmayacaktır. 

Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesine 3 (üç) iş günü içerisinde Başkanlığa 
elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edilebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate 
alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde 
değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve ilgililere yazılı olarak bildirim yapılacaktır. Söz konusu 
itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler en geç 1 
(bir) iş günü içerisinde Başkanlık internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde yeniden ilan 
edilecektir. Güncellenen listeler ile ilgili adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat 
yapılmayacaktır. 

VI. SINAV 
Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan 

üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen 
pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak, asıl aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir. 

Sınav konuları, mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun 
olarak bu ilanın “III. Başvuru Özel Şartları (Nitelikler)” bölümünde tanımlanan her bir pozisyon 
için belirtilen tüm konular ve hususlardır. 

Sınav yeri ve tarihleri Başkanlık internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde ilân edilecektir. 
Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

VII. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ 
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında 
belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak; Başkanlık aylık brüt 
sözleşme ücreti katsayı tavanı altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

Pozisyonlara göre alınacak kişi sayısı ve ücretler aşağıdaki tabloya göre uygulanacaktır. 
 

 
ALINACAK KİŞİ 

SAYISI 

SINAVA 
ÇAĞIRILACAK 
ADAY SAYISI 

POZİSYON 
AYLIK BRÜT 

SÖZLEŞME ÜCRETİ 
KATSAYI TAVANI 

1 10 
Kıdemli Yazılım 

Uzmanı 
3 

 
VIII. SONUÇLARIN DUYURULMASI 
Yapılacak sınavın sonuçları Başkanlık internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde ilân 

edilecektir. 
Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sınav 

sonuçlarına Başkanlığa elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde 
yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 7 
(yedi) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve 
ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik 
olması durumunda güncel listeler Başkanlık internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde yeniden ilân 
edilecektir. Sınavı kazanan asil adaylara posta yolu ile yazılı bildirimde bulunulacaktır. 

 9355/1-1 
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında (ÖSYM) boş bulunan sözleşmeli 
personel pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına 
göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 
tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'nci maddenin (c) fıkrası gereğince 
"Yazılı ve/veya sözlü sınavla, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" 
Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre; Sınav Hizmetleri Uzmanı unvanlı pozisyona on 
beş (15) sözleşmeli personel alınacaktır. 

Giriş sınavı, sözlü usulü ile ÖSYM Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı 
Bulvarı No: 1 Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara 
sözlü sınavın yapılacağı adres, sınav tarih ve saatleri; ÖSYM Başkanlığının (ais.osym.gov.tr) 
internet sayfasında sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce ilan edilecektir. Ayrıca adaylara 
yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır. 

ALANI 
KADRO 
ADEDİ 

MEZUN OLUNAN ALAN/BÖLÜM 
KPSS P3 

TABAN PUANI 
YDS/e-YDS 

TABAN PUANI 

Biyoloji 1 

Biyokimya 

75 
İNGİLİZCE 70 

PUAN 

Biyoloji 
Biyoloji Öğretmenliği 
Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik 
Biyoloji-Ekoloji, Çevre Koruma 
Biyolojik Bilimler 
Biyoteknoloji 
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji 

Fizik 1 
Fizik 

75 ---- Fizik Öğretmenliği 
Fizik ve Astronomi 

Hukuk 2 Hukuk 75 ---- 

İstatistik 1 
İstatistik 

75 ---- 
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 

Maliye 1 Maliye 75 ---- 

Felsefe Grubu 1 
Felsefe 

75 ---- 
Felsefe Grubu Öğretmenliği 

Okul Öncesi 
Öğretmenliği 

1 

Okul Öncesi Öğretmenliği 

75 ---- 

Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi 
Öğretmenliği/ 
Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi 
Öğretmenliği 
Okul Öncesi Eğitimi 
Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği/ 
Okul Öncesi Öğretmenliği 

Rehber Öğretmen 1 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik/ 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 75 ---- 
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
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Beden Eğitimi 
Öğretmenliği 

1 
Beden Eğitimi Öğretmenliği 

75 ---- 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Arapça 2 
Arapça Öğretmenliği 

70 
ARAPÇA 70 

PUAN 
Arap Dili ve Edebiyatı 
Mütercim-Tercümanlık (Arapça) 

İngilizce 2 

İngiliz Dil Bilimi 

75 
İNGİLİZCE 80 

PUAN 

İngiliz Dili ve Edebiyatı 
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat 
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 
İngilizce Öğretmenliği 

Bilişim 1 

Bilgisayar Mühendisliği 

70 ---- 
Elektronik Mühendisliği 
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
Elektronik Haberleşme Mühendisliği 

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 
1) 2020-KPSS Lisans sınavı sonucunda, KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak 

sıralamaya göre yukarıdaki tabloda belirtilen puana sahip olmak. Müracaat şartlarını taşıyan 
adaylar başvuru süresi içerisinde 2020-KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak 
sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En 
yüksek puan alan adaydan başlanarak, ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday sözlü sınava 
davet edilecektir. (Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar adaylar da giriş sınavına alınacaktır) 

2) Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen 
bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak. 

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
4) Yukarıdaki tabloda belirtilen yabancı dil bilgisi puanına sahip olmak. Puanın tespitinde 

2016 yılı ve sonrası için alınan YDS veya e- YDS puanları dikkate alınacaktır. Eşdeğer bir sınav 
sonucu ile başvuru yapacak adayların, sınav geçerlik süresini aşmaması gerekmektedir. 

5) Yabancı dil belgelerinin denkliği hususunda Başkanlığımızın 18/09/2017 tarihli 
Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve 25/02/2016 tarihli Eşdeğerlik Tablosu esas 
alınacaktır. 

6) 657 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel 
statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya sözleşmeli personel 
pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanun'un 4 üncü 
maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin 
üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. 
Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci 
maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin 
atamaları yapılmayacaktır. 

7) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile 
vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak. 
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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, ŞEKLİ VE YERİ 
1) 2020-KPSS (B) grubu sınavı sonucunda, 100 puan üzerinden KPSSP3 puanından 

yukarıdaki tabloda belirtilen asgari puana sahip olan adaylardan, Kurumumuzdan görev talebinde 
bulunacaklar, bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten başlamak üzere 01/12/2020 
tarihine kadar, Başkanlığımızın (ais.osym.gov.tr) internet adresinde yer alan “Sınav Başvuru 
Formu” nu doldurarak internet ortamında müracaat edeceklerdir. 

2) Eşdeğer sınav belgesi ile müracaat eden adayların başvuru süresi içerisinde belgelerini 
Başkanlığımızın Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA 
06800 adresinde bulunan Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına şahsen veya posta 
yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ile süresi içerisinde yapılmayan 
başvurular dikkate alınmayacaktır. 

SÖZLÜ SINAV: 
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların bildirileceği duyuruda belirtilecek tarihe 

kadar; e-Devlet üzerinden barkodlu olarak alınmış mezuniyet belgelerini ve yabancı dil 
düzeylerini gösterir belgeyi Başkanlığımızın Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı 
No:1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan Personel ve Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla teslim edeceklerdir. Postadaki gecikmeler ile süresi 
içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Sözlü sınav, adayların, 
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
e) Genel yetenek ve genel kültürü, 
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. 
Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde 

yazılı özelliklerin her biri için ise onar puan üzerinden değerlendirilecektir. 
Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan 

almaları gerekmektedir. 
SINAV SONUCU 
Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre 

sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, sınav duyurusunda belirtilen kadro 
sayısının yarısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir. 

Giriş sınavı sonuçları Başkanlığın internet sayfasında (ais.osym.gov.tr) duyurulacaktır. 
Adaylar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Komisyona 
itiraz edebilir. İtirazlar, Komisyonca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz 
sonucu adaya yazılı olarak bildirilir. 

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan veya sahte belge vererek 
ya da belgelerde tahrifat, silinti veya kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, 
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilir, 
kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Kurumu yanıltanlar 
kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir. 

İlan olunur. 9212/1-1 
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversite Adı 
Fakülte Adı 

: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 
: İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

Duyuru Başlama Tarihi  
Son Başvuru Tarihi 

: 16 Kasım 2020 
:   2 Aralık 2020 

Bölüm Adı : Görsel İletişim Tasarımı Ön Değerlendirme Tarihi :   4 Aralık 2020 
Anabilim Dalı 
Kadro Tipi 
Kadro Sayısı 

: - 
: Öğretim Görevlisi 
: 2 

Giriş Sınav Tarihi 
Sonuç Açıklama Tarihi 
Kadro Derecesi 

:   8 Aralık 2020 
: 14 Aralık 2020 
: - 

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde 
görevlendirmek üzere 2 Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca 
Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde görevlendirilmek 
üzere 2 Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

Aranan Koşullar: 
1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de 

yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” 
te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak, 

2. Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Dijital Sanatlar, Animasyon, İletişim 
Tasarımı, Sinema ve Televizyon, Medya ve İletişim Bilimleri alanlarından birinden lisans veya 
tezli yüksek lisans mezunu olmak. 

3. Grafik Sanatlar, Tipografi, Multimedya Tasarımı, Dijital Sanatlar, Fotoğraf, Videografi, 
Animasyon, 3 Boyutlu Tasarım, Arayüz Tasarımı, Oyun Tasarımı, Data Görselleştirme, Kreatif 
Kodlama, Kullanıcı Deneyim ve Etkileşim Tasarımı alanlarının en az 3’ünde profesyonel veya 
eğitmen olarak en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak. 

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir: 
Başvuruda İstenen Belgeler: 
1. Özgeçmiş, 
2. 1 adet fotoğraf 
3. Kimlik Belgesi 
4. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Transkript, Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge) 
5. ALES belgesi (en az 70 puan) 
6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 

80 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge, 
7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 
8. Tecrübe şartını sağladığına ilişkin çalıştığı kurumdan alınan hizmet belgesi, 
Başvuru Yeri: 
Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru. 

khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir. 
Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan 

adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
 9213/1-1 
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Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Hastanesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D 

maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğim Geçici 6. Maddesi kapsamında Türkiye İş Kurumu 

(İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır. 

İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, 

öncelikliler de dâhil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş 

sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir. 

Çalıştırılacağı 

Hizmet Türü 

Kadro 

Sayısı 

Yaş 

Sınırı 
İlan Şartı Yöntem 

Temizlik 

Görevlisi 
9 18-35 

En az İlköğretim en çok Ortaöğretim (lise ve 

dengi okul) mezunu olmak. 
Kura 

Koruma ve 

Güvenlik 

Hizmetleri 

3 18-35 

En az Ortaöğretim (lise ve dengi okul) en çok 

Lisans mezunu olmak. 5188 sayılı Kanun gereği 

Özel Güvenlik temel  eğitimini başarı ile 

tamamlamış olmak ve Valiliklerce düzenlenen 

özel güvenlik sertifikası ile kimlik kartına  

(silahlı/silahsız) sahip olmak. Özel güvenlik 

sertifikası ve kimlik kartının ilan tarihinden 

itibaren en az 4 ay süre ile geçerli olması. 

Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa 

boylu olmamak. 

Kura 

Şartları taşıyan adayların, başvurularını 16.11.2020-20.11.2020 tarihleri arasında 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online yapmaları gerekmektedir. 

İlanen duyurulur. 9360/1-1 

—— • —— 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

 
 9379/1-1 
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI (Güvenlik Görevlisi) 

Üniversitemiz sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi 
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 
Üniversitemizin tüm birimlerinde çalıştırılmak üzere, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile 
sürekli işçi alınacaktır. 

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR’un internet sitesinde 16.11.2020-20.11.2020 
tarihleri arasında yayımlanacak olup, şartları sağlayan adayların, başvurularını Alanya İş Kurumu 
İlçe Müdürlüğü’ne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. 

 
UNVAN BİRİMİ CİNSİYET ADET YÖNTEM 

Sürekli İşçi 
(Güvenlik Görevlisi) 

İdari ve Mali İşler Dairesi 
Başkanlığı 

Kadın 3 
KURA/ 

SÖZLÜ SINAV 
Sürekli İşçi 

(Güvenlik Görevlisi) 
İdari ve Mali İşler Dairesi 

Başkanlığı 
Erkek 7 

KURA/ 
SÖZLÜ SINAV 

 
GENEL ŞARTLAR 
1-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye' de Meslek ve Sanatlarını serbestçe 

yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun 
Hükümleri Saklı Kalmak kaydıyla TÜRK vatandaşı olmak. 

2-18 yaşını doldurmuş olmak. 
3-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal 
varlığını aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

4-Anayasal Düzen ve bu düzenin işleyişine, Özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel 
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında 
devam etmekte olan bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamak. 

5-Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar 
verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut 
bunlarla irtibatı bulunmamak, 

6-Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu 
imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu 
örgütlerin propagandasını yapmamış olmak, 

7-Askerlik ile ilişiği olmamak. ( yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak )  
8-Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 
9-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almamış olmak.  
10-Alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün ( 2 ay ) olup, deneme süresi içinde başarısız 

olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir. 
11-Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır. 
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12-Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve 
ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul 
etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.) 

13-İlanın yayımlandığı tarih itibariyle Alanya İlçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak 
ve belgelendirmek. 

ÖZEL ŞARTLAR 
Güvenlik Görevlisi: 
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 
2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak. En fazla Lisans mezunu olmak, 
3-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak. 
4-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel 

Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak, Özel Güvenlik Kimlik (silahlı ya da 
silahsız) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış 
olması gerekmektedir.)  

5-Kadın adaylarda en az 1.63 cm boyunda olmak. Erkek adaylarda en az 1.70 cm boyunda 
olmak. 

6-İç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. 
KURA İŞLEMİ 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR ) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede 

yer alan başvuru sahipleri arasından, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile açık iş sayısının 
(ilan edilen kadro sayısı) 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 
Belirlenen adaylar Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup, ( www.alanya.edu.tr ) bu 
siteden yapılan duyurular tebligat kabul edilecek ve adaylara ayrıca yazılı tebligat 
yapılmayacaktır. 

Kura çekimi işlemi Noter Huzurunda 26/11/2020 günü saat: 11.00'da Rafet Kayış 
Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda canlı yayınlanacaktır. 

Pandemi sebebi ile kura çekiminin yapılacağı salona aday alınmayacaktır. Ancak kura 
çekimini takip etmek isteyen adaylar 26 Kasım 2020 günü (www.alanya.edu.tr) internet sitesinde 
duyurular kısmında yayımlanacak olan linkten canlı olarak takip edebileceklerdir. 

Kura çekimi sonucunda belirlenen adaylar Sözlü Sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve 
tarihleri Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup (www.alanya.edu.tr), adaylara ayrıca 
yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

BELGE TESLİM İŞLEMLERİ 
Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge 

teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Üniversitemizin internet sitesinde ilan 
edilecek olup, (www.alanya.edu.tr) adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet sitesinden takip etmeleri 
gerekmektedir. 

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ 
Sözlü sınavın yeri ve tarihi www.alanya.edu.tr adresinden duyurulacak olup, ayrıca yazılı 

tebligat yapılmayacaktır. 
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Kura sonucu belirlenen adaylar için yapılacak olan sözlü sınav, adayların başvurdukları 
hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekte yükümlü olacakları mesleki 
yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır. 

Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunda 100 tam puan üzerinden 
değerlendirilecektir. (İletişim becerisi, uygulama, gözlem, stres ve problem çözme, istihdam 
edilecek alan ile ilgili mesleki terim ve teknik konular üzerinden değerlendirilecektir.) 

Sınav Kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar 
asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin 
internet sitesinde ilan edilecek olup (www.alanya.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı tebligat 
yapılmayacaktır. 

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ 
Sözlü sınav sonunda atamaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ve teslim tarihi 

Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup (www.alanya.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı 
tebligat yapılmayacaktır. 

Adayların söz konusu belgeleri Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Personel Daire 
Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, Kargo veya kurye ile yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecektir. Atanmaya hak kazananlardan eksik belge veren veya belgelerini 
teslim etmeyenler ile göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve 
başlatılamayanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır. 

Atama için öngörülen şartlara sahip olmayanların, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda 
bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, atamaları 
yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

 9227/1/1-1 
—— • —— 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI-Beden İşçisi (Temizlik Hizmetleri) 

Üniversitemiz sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi 
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 
Üniversitemizin tüm birimlerinde çalıştırılmak üzere, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile 
sürekli işçi alınacaktır. 

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR’un internet sitesinden 16.11.2020-20.11.2020 
tarihleri arasında yayımlanacak olup, şartları sağlayan adayların, başvurularını Alanya İş Kurumu 
İlçe Müdürlüğü’ne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. 

 
UNVAN BİRİMİ ADET YÖNTEM 

Sürekli İşçi Beden İşçisi 
(Temizlik Hizmetleri) 

İdari ve Mali İşler Dairesi 
Başkanlığı 

20 
KURA/SÖZLÜ 

SINAV 
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GENEL ŞARTLAR 
1-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye' de Meslek ve Sanatlarını serbestçe 

yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun 
Hükümleri Saklı Kalmak kaydıyla TÜRK vatandaşı olmak. 

2-18 yaşını doldurmuş olmak. 
3-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal 
varlığını aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

4-Anayasal Düzen ve bu düzenin işleyişine, Özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel 
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında 
devam etmekte olan bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamak. 

5-Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar 
verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut 
bunlarla irtibatı bulunmamak, 

6-Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu 
imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu 
örgütlerin propagandasını yapmamış olmak, 

7-Askerlik ile ilişiği olmamak. ( yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak )  
8-Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 
9-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almamış olmak.  
10-Alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün ( 2 ay ) olup, deneme süresi içinde başarısız 

olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir. 
11-Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır. 
12-Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve 

ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul 
etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.) 

13-İlanın yayımlandığı tarih itibariyle Alanya İlçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak 
ve belgelendirmek. 

ÖZEL ŞARTLAR 
Beden İşçisi (Temizlik Hizmetleri): 
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 
2-En az İlköğretim-en çok Ortaöğretim mezunu olmak. 
3-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak. 
KURA İŞLEMİ 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR ) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede 

yer alan başvuru sahipleri arasından, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile açık iş sayısının 
(ilan edilen kadro sayısı) 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 
Belirlenen adaylar Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup, ( www.alanya.edu.tr ) bu 
siteden yapılan duyurular tebligat kabul edilecek ve adaylara ayrıca yazılı tebligat 
yapılmayacaktır. 
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Kura çekimi işlemi Noter Huzurunda 26/11/2020 günü saat: 11.00'da Rafet Kayış 
Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda canlı yayınlanacaktır. 

Pandemi sebebi ile kura çekiminin yapılacağı salona aday alınmayacaktır. Ancak kura 
çekimini takip etmek isteyen adaylar 26 Kasım 2020 günü (www.alanya.edu.tr) internet sitesinde 
duyurular kısmında yayımlanacak olan linkten canlı olarak takip edebileceklerdir. 

Kura çekimi sonucunda belirlenen adaylar Sözlü Sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve 
tarihleri Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup (www.alanya.edu.tr), adaylara ayrıca 
yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

BELGE TESLİM İŞLEMLERİ 
Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge 

teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Üniversitemizin internet sitesinde ilan 
edilecek olup, (www.alanya.edu.tr) adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet sitesinden takip etmeleri 
gerekmektedir. 

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ 
Sözlü sınavın yeri ve tarihi www.alanya.edu.tr adresinden duyurulacak olup, ayrıca yazılı 

tebligat yapılmayacaktır. 
Kura sonucu belirlenen adaylar için yapılacak olan sözlü sınav, adayların başvurdukları 

hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekte yükümlü olacakları mesleki 
yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır. 

Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunda 100 tam puan üzerinden 
değerlendirilecektir. (İletişim becerisi, uygulama, gözlem, stres ve problem çözme, istihdam 
edilecek alan ile ilgili mesleki terim ve teknik konular üzerinden değerlendirilecektir.) 

Sınav Kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar 
asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin 
internet sitesinde ilan edilecek olup (www.alanya.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı tebligat 
yapılmayacaktır. 

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ 
Sözlü sınav sonunda atamaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ve teslim tarihi 

Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup (www.alanya.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı 
tebligat yapılmayacaktır. 

Adayların söz konusu belgeleri Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Personel Daire 
Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, Kargo veya kurye ile yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecektir. Atanmaya hak kazananlardan eksik belge veren veya belgelerini 
teslim etmeyenler ile göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve 
başlatılamayanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır. 

Atama için öngörülen şartlara sahip olmayanların, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda 
bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, atamaları 
yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

 9227/2/1-1 



16 Kasım 2020 – Sayı : 31306 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

 

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme 

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince, tam zamanlı Profesör ve Doçent alınacaktır. 
Profesör ve Doçent Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylarda İstenen Evraklar: 
• Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi, 
• Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde özgeçmiş, kimlik fotokopisi, 

2 adet fotoğraf, noterden tasdikli lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi (Yabancı 
ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi),yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları 
kapsayan CD ortamında 6 adet ve basılı 1 takım dosya ile, 

• Doçent kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde özgeçmiş, kimlik fotokopisi, 
2 adet fotoğraf, noterden tasdikli lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi(Yabancı 
ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi),yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları 
kapsayan CD ortamında 4 adet ve basılı 1 takım dosya ile, 

• Üniversitemiz https://www.alanyahep.edu.tr sayfasında yayımlanan Alanya Hamdullah 
Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi ekinde yer alan 
değerlendirme ölçütleri formunun aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış hali ile, 

• Eğitim dili İngilizce olan bölüm için, İngilizce dilinden en az 80 puan alındığını gösterir, 
YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç 
belgesi ile birlikte Rektörlüğe başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Adayların; son başvuru tarihi mesai 
bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine şahsen 
veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik 
evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Başvuru Adresi : Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Cikcilli Mah. 
Saraybeleni Cad. No: 7   07400 Alanya 

Başvuru Takvimi: 
İlk Başvuru Tarihi : 16/11/2020 
Son Başvuru Tarihi : 30/11/2020 

Fakülte/Bölüm Unvan 
Kadro 
Sayısı 

Özel Şart 

İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Turizm 

İşletmeciliği Bölümü 
(İngilizce) 

Profesör 1 
Yönetim ve Organizasyon alanında Doktora 
programını tamamlamış olmak. 

Sanat ve Tasarım Fakültesi 
İletişim ve Tasarımı Bölümü 

( İngilizce) 
Doçent 1 

Basın Ekonomisi İşletmeciliği alanında 
Doktora programını tamamlamış olmak. 
İletişim Uygulamaları alanında Doçentlik 
unvanına sahip olmak. 

 9321/1-1 
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Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili 
yönetmelik hükümleri ve “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönergesi” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazetede 
yayımlandığı tarih itibariyle başlar 17. günün mesai saati bitiminde sona erer.  

İlan olunur. 

BİRİMİ: İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

İlan No Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet Özel Şartlar 

2020/19 İşletme 
Sayısal 

Yöntemler 
Doçent 1 1 

Lisansüstü derecelerini 

Ekonometri alanından almış 

olmak. Doçentlik unvanını 

Nicel Karar Yöntemleri bilim 

alanından almış olmak. Yapısal 

eşitlik modellemesi ve Monte 

Carlo simülasyonu alanlarında 

çalışmaları olmak. 

2020/20 Sosyoloji 
Genel Sosyoloji 

ve Metodoloji 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
4 1 

Doktora derecesini Sosyoloji 

veya Din Sosyolojisi alanında 

almış olmak. Sekülerleşme 

teorisi veya dinsel şiddet 

alanlarında çalışmaları olmak. 

İngilizce ders verebilme 

yeterliliğine sahip olmak. 

BİRİMİ: MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

2020/21 Biyomühendislik Biyomühendislik 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
4 1 

Lisans derecesini Kimya 

Mühendisliğinden, Lisansüstü 

derecelerini Biyomühendislik 

alanından almış olmak. 

İngilizce ders verebilme 

yeterliliğine sahip olmak. 

2020/22 
Çevre 

Mühendisliği 
Çevre Bilimleri Profesör 1 1 

Lisans, lisansüstü ve Doçentlik 

derecelerini Çevre 

Mühendisliği alanından almış 

olmak. Atık suların 

elektrokimyasal işlemlerle 

arıtımı konularında çalışmaları 

olmak 
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2020/23 
Gıda 

Mühendisliği 
Gıda Bilimleri 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 1 

Lisans derecesini Gıda 

Mühendisliği bölümünden 

almış olmak. Gıda katkı 

maddeleri ve enkapsülasyon 

konularında çalışmaları olmak. 

İngilizce ders verebilme 

yeterliliğine sahip olmak. 

2020/24 
Endüstri 

Mühendisliği 

Endüstri 

Mühendisliği 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 1 

Lisans ve Lisansüstü 

derecelerini Endüstri 

Mühendisliği alanından almış 

olmak. Ergonomi ve yalın 

hizmet konularında çalışmaları 

olmak. 

2020/25 
Endüstri 

Mühendisliği 

Yöneylem 

Araştırması 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
4 1 

Lisans ve Lisansüstü 

derecelerini Endüstri 

Mühendisliği alanından almış 

olmak. Tedarik zinciri ve 

yapısal eşitlik modeli 

konularında çalışmaları olmak. 

2020/26 
Makine 

Mühendisliği 
Mekanik Profesör 1 1 

Doçentlik unvanını Makine 

Mühendisliği Bilim dalından 

almış olmak. Mekanik alanında 

çalışmaları olmak. İngilizce 

ders verme yeterliliğine sahip 

olmak. 

2020/27 Matematik Matematik Doçent 1 1 

Doçentlik unvanını Matematik 

Bilim dalından almış olmak. 

Paracontact Geometri üzerine 

çalışmaları olmak. 

2020/28 Matematik Matematik Doçent 2 1 

Doçentlik unvanını Matematik 

Bilim dalından almış olmak. Isı 

ve dalga denklemleri üzerine 

çalışmaları olmak. 

2020/29 Matematik Matematik Doçent 3 1 

Doçentlik unvanını Matematik 

Bilim dalından almış olmak. 

Kesirli mertebeden diferansiyel 

denklemler üzerine çalışmaları 

olmak. 



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 16 Kasım 2020 – Sayı : 31306 

 

2020/30 
Mekatronik 

Mühendisliği 
Elektronik 
Sistemleri 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

4 1 

Lisans ve Lisansüstü 
derecelerini Elektrik- 
Elektronik Mühendisliği veya 
Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği alanından almış 
olmak. Yapay sinir ağları ve 
görüntü işleme alanlarında 
çalışmaları olmak. İngilizce 
ders verebilme yeterliliğine 
sahip olmak. 

2020/31 
Metalurji ve 

Malzeme 
Mühendisliği 

Malzeme Doçent 1 1 

Doçentlik unvanını Malzeme 
ve Metalürji Mühendisliği 
bilim dalından almış olmak. 
Zırh malzemeleri ve seramikler 
konusunda çalışmaları olmak. 
İngilizce ders verebilme 
yeterliliğine sahip olmak. 

2020/32 
Metalurji ve 

Malzeme 
Mühendisliği 

Üretim 
Metalurjisi 

Profesör 1 1 

Doçentlik unvanını Malzeme 
ve Metalürji Mühendisliği 
bilim dalından almış olmak. 
Üretim metalürjisinde 
hidrometalurjik yöntemler 
konusunda çalışmaları olmak. 
İngilizce ders verebilme 
yeterliliğine sahip olmak. 

ÖNCELİKLİ VE ÖZELLİKLİ ALAN ÖĞRETİM ÜYESİ 

2020/33 
Bilgisayar 

Mühendisliği 
Bilgisayar 
Yazılımı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 1 

Lisans ve lisansüstü 
derecelerini Bilgisayar 
Mühendisliği bölümünden 
almış olmak. Yapay zeka ve 
makine öğrenmesi alanlarında 
çalışmaları olmak. İngilizce 
ders verebilme yeterliliğine 
sahip olmak. 

2020/34 
Elektrik-

Elektronik 
Mühendisliği 

Devreler ve 
Sistemler 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

5 1 

Lisans derecesini Elektrik 
Elektronik Mühendisliği 
alanından, lisansüstü 
derecelerini Biyomedikal 
Mühendisliği alanından almış 
olmak. Yapay zekâ, makine 
öğrenmesi ve biyomedikal 
görüntü işleme alanlarında 
çalışmaları olmak. İngilizce 
ders verebilme yeterliliğine 
sahip olmak. 
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BİRİMİ: ORMAN FAKÜLTESİ 

2020/35 
Orman 

Mühendisliği 
Orman Botaniği Doçent 1 1 

Lisans, lisansüstü dereceleri ve 

doçentlik unvanını Orman 

Mühendisliği alanından almış 

olmak. Orman botaniği ve 

odun dışı bitkisel orman 

ürünleri konularında 

çalışmaları olmak. 

2020/36 
Orman 

Mühendisliği 
Silvikültür Doçent 1 1 

Lisans, lisansüstü dereceleri ve 

doçentlik unvanını Orman 

Mühendisliği alanından almış 

olmak. Orman bakımı ve fidan 

üretim teknikleri konularında 

çalışmaları olmak. 

2020/37 
Orman 

Mühendisliği 

Orman İnşaatı 

Jeodezi ve 

Fotogrametri 

Doçent 3 1 

Lisans, lisansüstü dereceleri ve 

doçentlik unvanını Orman 

Mühendisliği alanından almış 

olmak. Orman yolları ve 

uzaktan algılama konularında 

çalışmaları olmak. 

BİRİMİ: DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 

2020/38 

Denizcilik 

İşletmeleri 

Yönetimi 

Deniz Ulaştırma 

ve İşletme 

Yönetimi 

Doçent 1 1 

Doktora derecesini Denizcilik 

İşletmeleri Yönetimi alanından 

almış olmak. Doçentlik 

ünvanını Yönetim ve Strateji 

Bilim alanından almış olmak. 

Denizcilikte örgütsel davranış 

konularında çalışmaları olmak. 

İSTENEN BELGELER 

1. 1. Özgeçmiş 2. Onaylı diploma fotokopileri 

3. Bir adet fotoğraf 4. Yayın listesi 

5. Nüfus cüzdanı fotokopisi 6. Akademik Değerlendirme Formu 

7. Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için) 8. Akademik Değerlendirme Beyan Formu 

9. Yabancı dil belgesi 10. Hizmet Belgesi 

11. Doçentlik belgesi (Profesör ve doçent 

adaylarından) 
 

12. Başvuru formuna eklenecek yukarıdaki belgelerin tamamı 1 adet sıkıştırılmış CD/DVD ve basılı olarak 

teslim edilecektir. 

13. Yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (2) iki adet CD/DVD sıkıştırılmış olarak 

kaydedilip teslim edilecektir. 
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GENEL ŞARTLAR: 
1. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı “hizmet belgesini” müracaat belgesine ekleyerek ibraz 
edeceklerdir. 

2. Yabancı Ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca 
denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

3. Başvuruların Profesör ve doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına; Dr. Öğr. 
Üyesi kadroları için ilgili Fakülteye yapılması gerekmektedir. Eksik ve onaysız belgelerle süresi 
içinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

4. Adayların tümünü ilgilendiren, başvuru ve atama sürecindeki bilgilendirmeler 
www.btu.edu.tr adresinden yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

NOTLAR: 
1- 2547 sayılı Kanunun ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’ lik kota kapsamında 

başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 
2- Profesör ve doçent kadrosuna atanacaklar daimi statüde çalıştırılacaktır. 
3- Rektörlük, uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. 
Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat için 
İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Personel Daire Başkanlığı:  
Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No: 177 A-2 Blok 1. Kat Oda 

No: 169   16310 Yıldırım / BURSA  
Tel : 0(224) 300 32 12 - 300 32 17  
Faks : 0(224) 300 32 19  
E-Posta : pdb@btu.edu.tr 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat için 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi:  
Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No :177 E Blok E-114   

16310 Yıldırım/BURSA 
Tel : (0224) 300 34 04 - 300 34 05 
Faks : (0224) 300 34 19  
E-Posta : mdbf@btu.edu.tr 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi:  
152 Evler Mahallesi Eğitim Caddesi 1. Damla Sok. No: 2/10   16330 Yıldırım/BURSA 
Tel : (0224) 300 34 44 – 300 34 45  
Faks : (0224) 300 34 49 
E-Posta : itbf@btu.edu.tr 

Orman Fakültesi:  
Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No: 177 Yıldırım/BURSA 
Tel : (0224) 300 34 24 –300 34 25 
Faks : 0(224) 300 34 29 
E-Posta : of@btu.edu.t 

Denizcilik Fakültesi:  
Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Cad. No: 177/ D Blok K1-02 

Yıldırım/BURSA  
Tel: (0224) 808 10 78 - 300 33 97 
 9325/1-1 
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte bünyesine Öğretim Görevlisi 
alacaktır. 

Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve 
Mali İşler Direktörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları 
ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA) adresine 
yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. 

Duyurulur. 
Müracaatların Başlama Tarihi : 16.11.2020 
Son Müracaat Tarihi : 01.12.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi : 04.12.2020 
Sınav Tarihi : 08.12.2020 
Değerlendirme Tarihi : 11.12.2020 
 

BİRİM BÖLÜM/ALAN 
KADRO 

SAYISI 
UNVANI ŞARTLARI 

Ticaret ve Sanayi 

Meslek Yüksekokulu 

Dış Ticaret Bölümü 

/Dış Ticaret 

Programı 

1 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

İşletme lisans mezunu olmak. Bankacılık ve Finans alanında 

yüksek lisans yapmış olmak. Bu alanda yayın ve çalışmaları olmak. 

ALES sözel puan türünden en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu 

tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 50 

puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 

edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak. 

 
İstenen Belgeler 
1 - Başvuru Dilekçesi (Üniversite Web Sitesinde) 
2 - Başvuru Formu (Üniversite Web Sitesinde) 
3 - Özgeçmiş (CV) 
4 - Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet belgesi 

kabul edilmektedir.) 
5 - Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) 
6 - Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa) Mezuniyet 

Belgesi) (E-Devlet belgesi kabul edilmektedir.) 
7 - Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa)) 
8 - ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili) 
9 - Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi 
10 - Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için) (e-Devlet belgesi kabul 

edilmektedir.) 
11 - Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir onaylı çalışma belgesi. (Özel Şartlarda 

“tecrübe şartı” isteniyorsa) 
12 - Devam Eden Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (e-Devlet belgesi kabul 

edilmektedir.) 9363/1-1 
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Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Sakarya Üniversitesi ve bağlı birimlerde çalışmak üzere Sürekli İşçi alımı yapılacaktır. 
Talebimiz Türkiye İş Kurumu iş ilanlarında 16.11.2020 tarihinde yayımlanacaktır. 

İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların, İŞKUR sistemi (www.iskur.gov.tr) 
üzerinden 16.11.2020 - 20.11.2020 tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekmektedir. İşe alım sürecinde 
gerekli bilgilendirmeler Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) kadro 
ilanları bölümünde yayımlanacaktır. 

MESLEK KODU 
İKAMET 

YERİ 
ÖĞRENİM 
DURUMU 

YAŞ 
ARALIĞI 

KİŞİ 
SAYISI 

YÖNTEM 

İnşaat İşçisi Serdivan Lise 18 - 35 1 
KURA VE SÖZLÜ 

SINAV 
Isıtma ve Sıhhi 

Tesisatçı 
Adapazarı Lise 18 - 40 1 

KURA VE SÖZLÜ 
SINAV 

Temizlik Görevlisi Serdivan Lise 18 - 30 5 
KURA VE SÖZLÜ 

SINAV 

Temizlik Görevlisi Adapazarı Lise 18 - 30 3 
KURA VE SÖZLÜ 

SINAV 

Temizlik Görevlisi Hendek Lise 18 - 30 2 
KURA VE SÖZLÜ 

SINAV 

BAŞVURU ŞARTLARI ARANILAN GENEL ŞARTLAR 
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak. 

2. 18 yaşını tamamlamış olmak. 
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak. 
5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

alıyor olmamak. 
6. Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini 

devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile 
belgelendirmek. 

7. Sınava Müracaat edebilmek için ilanın açıldığı ilçede ikamet ediyor olmak. 
8. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak. 
9.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her 

aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca 
görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 
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10. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş 
Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 ay deneme süresi 
uygulanacaktır. 

ARANAN NİTELİKLER - Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı 
Mesai saatleri içerisinde klima tamir, otomasyon işlemleri, klima bakımı, tamiratı, 

soğutma işlemleri ve sıhhi tesisat bakım işleri yapılacaktır. Meslek liselerinin Isıtma - 
Havalandırma, Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat, Isıtma ve Sıhhi Tesisat, İklimlendirme Sistemleri, 
İklimlendirme ve Soğutma, Merkezi İklimlendirme Sistemleri, Merkezi İklimlendirme ve 
Havalandırma Sistemleri, Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat 

- Isıtma, Sıhhi Tesisat ve Kalorifer, Sıhhi Tesisat (Isıtma - Doğalgaz İç Tesisatçılığı), 
Sıhhi Tesisat- Kalorifercilik-Isıtma, Soğutma Sistemleri, Soğutma ve Havalandırma, Soğutma ve 
İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat), Tesisat Teknolojisi 
(Isıtma ve Doğalgaz) Tesisat Teknolojisi (Isıtma Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve 
Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma- Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-
Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve 
Onarımı), Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme bölümlerinden mezun olma şartı aranmaktadır. 
Bu konularda deneyimli personel tercih edilecektir. 

ARANAN NİTELİKLER - İnşaat İşçisi 
Mesai saatleri içerisinde fayans işleri, kırım işleri, boya ve bordür işlemleri, harç 

yapılması, kalıpçılık, betonculuk, duvarcılık, sıvacılık vb. inşaat işlemleri yapılacaktır. Meslek 
liselerinden mezun ve deneyimli personel tercih edilecektir. 

ARANAN NİTELİKLER - Temizlik Görevlisi 
Çalışma saatleri içinde amirlerinin belirlediği program dahilinde büro, sınıf, salon, 

koridorlar, duvarlar, tavanlar, kapılar, halılar, yolluklar ve tüm zeminler ile bir arada bulunan 
bilumum mefruşat, sandalyeler, masalar, panolar, lambalar, kütüphaneler, dolaplar, etajerler, 
tuvalet, lavabo ile binaların mıntıka çevre temizliği yapılacaktır. Temizlik işlerinde deneyimli 
personel tercih edilecektir. Hijyen belgesi olmayanların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

ÇALIŞMA YERİ 
1-İkamet yeri Serdivan olan ilanlar için: Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü 
2- İkamet yeri Adapazarı olan ilanlar için: Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sakarya 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
3- İkamet yeri Hendek olan ilan için: Sakarya Üniversitesi Hendek Eğitim Fakültesi 
KURA İŞLEMLERİ 
1-Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru 

sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı 
kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. 

Kura İşlemleri noter huzurunda 26.11.2020 tarihinde saat 10.00 da Sakarya Üniversitesi 
Rektörlük Binasında bulunan İletişim Koordinatörlüğü sunum salonunda yapılacaktır. Yapılan 
kura çekimi https://www.youtube.com/user/HaberSau adresinden canlı olarak yayınlanacaktır. 
COVİD-19 tedbirleri kapsamında adaylar kura çekilişine kabul edilmeyecektir. 

2-Kura sonucu belirlenen adaylar, Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında 
(http://www.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları bölümünde kurayı takip eden üç iş günü içerisinde 
yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır. 
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SÖZLÜ SINAV DUYURUSU VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ 
1-Belirlenen sayının 4 (Dört) katı kadar asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü 

sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, 
tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında 
(http://www.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları bölümünde ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı 
tebligat yapılmayacaktır. 

2- Sözlü sınav tarihi, yeri ve sınava girecek adayların teslim etmeleri gereken belgeler ve 
belge teslim tarihi Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) kadro 
ilanları bölümünde yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır. 

3- Sınav öncesi yapılacak belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik 
belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır. 

SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV İŞLEMLERİ 
1- Sözlü/uygulamalı sınav, adayların işgal edecekleri meslek pozisyonlarında ifa 

edecekleri görevlerle ilgili konular ve eğitim düzeylerine uygun şekilde genel kültür alanından 
yapılacaktır. 

2- Yapılan sözlü/uygulamalı sınav sonucunda asıl ve yedek başarılı olan adaylar Sakarya 
Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları bölümünde 
yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır. 

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 iş günü içerisinde sınav 

kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca 10 iş günü içerisinde 
değerlendirilerek karara bağlanır ve itiraz edenin adresine iadeli ve taahhütlü olarak posta ile 
bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, telefonu, adresi ve imzası olmayan dilekçeler, faks 
ile yapılan itirazlar ve süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ 
1- Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Sakarya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 

Sürekli İşçi Şube Müdürlüğü tarafından istenilecek belgeler ile web sayfasında duyurulacak 
tarihlerde şahsen başvuracaklardır. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

2- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 
nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 
başlatılmayacaktır. 

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN 
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, 

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış dahi olsa iptal edilecektir. 
Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

 9322/1-1 
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Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 
sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacaktır.  

Profesör, Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını 
belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim 
durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör için 6 takım, 
Dr.Öğr. Üyesi için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.  

1- Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Rektörlük Personel Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı 
Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) şahsen teslim 
edilecektir.  

2- İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

FAKÜLTE 

BÖLÜM/ 

ANABİLİM 

DALI/ 

BİLİM DALI 

KADRO 

UNVANI 
ADEDİ AÇIKLAMA 

Tıp 

Fakültesi 
Tıbbi Onkoloji Profesör 1  

İktisadi ve 

İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Yönetim Bilişim 

Sistemleri 
Dr. Öğr. Üyesi 1 

Üniversitelerin Yönetim Bilişim 

Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, 

Endüstri Mühendisliği ve Bilişim 

Sistemleri lisans programlarının 

birinden mezun olmak ve bu alanlarda 

tezli yüksek lisans ve doktora 

derecesine sahip olmak. 

“Nesne tabanlı Programlama’’, 

“Veritabanı Tasarımı ve Yönetimi’’, 

“İşletim Sistemler’’, “Programlama 

Dilleri’’, “Bilgi Yönetimi’’, “Bilgi 

Erişimi’’, “İnsan Bilgisayar 

Etkileşimi’’, “Makine Öğrenmesi’’, 

“Yapay Zeka’’ ve “Bilgisayar Ağları’’ 

gibi alanların birkaçında ders verebilir 

durumda olmak ve ilgili alanlarda 

ulusal ve uluslararası dergilerde yayın 

yapmış olmak. 
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Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile 
(Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere) daimi 
statüde görev almak üzere öğretim elemanı alınacaktır. 

Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların Birim/Bölüm belirtir bir dilekçe ekinde, 
nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf, özgeçmişleri, öğrenim belgeleri ve lisans not 
ortalamasını gösterir belge,  ALES ve YDS belgelerinin fotokopileri ile birlikte ilanın Resmi 
Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile Rektörlük Personel 
Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz 
Bulvarı No:129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) teslim edilecektir.  

İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
BİRİMİ Bölüm/Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Açıklamaları 

Eğitim Fakültesi 
Eğitim Bilimleri 

Bölümü / Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık 

Öğretim Görevlisi 1 

ALES EA alandan en az 70 puan almış olmak. 
YDS en az 50 puan almış olmak.  Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık alanında lisans ve tezli 

yüksek lisans yapmış olup; aynı alanda doktora 
yeterliliğini vermiş olmak. 

*ALES:  Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim 
Kurumalarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ten muaf 
olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenler bu durumlarını dilekçe eki ile belgelendirmesi 
gerekmektedir.   

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuranlarda ilan edilen bölüm/ program hangi alanda 
öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılabilecektir. 

Öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o 
alandaki ALES puan türünü ya da ilan edilen bölüm/program hangi alanda öğrenci alıyorsa o 
alandaki ALES puan türünü tercihine göre kullanabilecektir.  

Özel yetenekle ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanlar 
herhangi bir ALES puan türünü kullanabilecektir.  

Alan türü değişen lisans programlarından mezun olanlar,  lisans eğitimine başladıkları 
alandaki ALES puan türünü veya mezun oldukları programın ilan tarihindeki ALES puan türünü 
tercihine göre kullanabilecektir.  

Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan 
türünü kullanılabilecektir.  

**YDS (YABANCI DİL SINAVI): Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL–YDS-KPDS-ÜDS) en az 50 puan veya ÖSYM 
“ösym.gov.tr” tarafından eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından 
(TOEFLIBT-FCE-CPE-CAE-PTE) bu puan muadili bir puan almış olmak.  

Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlar ile uluslararası ilişkiler 
öğretim görevlisi kadrosuna başvurularda yabancı dil sınavından en az 80 puan almış olmak.   

Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı (Yabancı dille eğitim yapılan program öğretim 
görevlisi hariç.) YDS şartı aranmaz. 

SINAV TAKVİMİ 
Duyuru 

Başlama Tarihi 
Son Başvuru 

Tarihi 
Ön Değerlendirme 

Sonuç Tarihi 
Yazılı Sınav Giriş 

Tarihi 
Sınav Giriş 
Yeri /Saati 

Sonuç açıklama “Nihai 
Değerlendirme” tarihi 

İlanın Resmi 
Gazetede 

yayımlandığı 
tarih 

İlanın Resmi 
Gazetede yayım 

tarihi izleyen 
15’inci gün mesai 

bitimi. 

07.12.2020 14.12.2020 İlgili Birim 
Saat 10:00 21.12.2020 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Atılım Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

–– İbn Haldun Üniversitesi Hadis Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– İbn Haldun Üniversitesi İslami Ekonomi ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


