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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde ön
lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim programlarına katılan öğrencilerin eğitim-öğretim,
öğrenci kayıtları, sınav ve değerlendirme, izin, kayıt silme, diploma ve akademik danışmanlık
işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin, fakülte,
yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ile sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO): Genel akademik başarı not ortalamasını,
b) Ağırlıklı yarıyıl not ortalaması (AYNO): Yarıyıl akademik başarı not ortalamasını,
c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer
edilmelerini sağlayan sistemi,
ç) Birim: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı ilgili fakülte, yüksekokulları
ve meslek yüksekokullarını,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
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d) Birim yönetim kurulu: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı birimlerin yönetim kurullarını,
e) Birim kurulu: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve
meslek yüksekokulu kurullarını,
f) Birim yöneticisi: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı birimlerin yöneticilerini,
g) Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşan; fakültelerin, yüksekokulların ve meslek
yüksekokullarının eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimini,
ğ) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere görevlendirilen öğretim elemanını,
h) Dekan: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı ilgili fakültelerin dekanlarını,
ı) Dekanlık: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı ilgili fakültelerin dekanlığını,
i) Fakülte: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı fakülteleri,
j) İkinci nüsha diploma: Diplomasını kaybetmiş veya diploması kimlik ve mezuniyet
bilgilerinin korunmuş olması kaydıyla herhangi bir nedenle kullanılamayacak şekilde tahrip
olmuş, yıpranmış olan mezunların, usulüne uygun başvuruları halinde düzenlenecek diplomayı,
k) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı
kapsayan yükseköğretimi,
l) Meslek Yüksekokulu: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan birimi,
m) Müdür: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokullarının müdürünü,
n) Müdürlük: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulları müdürlüğünü,
o) Ön lisans: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı en az dört yarıyıllık veya
iki yıllık bir programı,
ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
p) Rektör: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,
r) Senato: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,
s) Üniversite: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
ş) Yönetim Kurulu: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
t) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
u) Yüksekokul: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı lisans düzeyinde eğitimöğretim yapılan birimi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt, Eğitim-Öğretim Dönemleri ve Programlarına İlişkin Esaslar
Kayıt işlemleri
MADDE 5 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları
ilan edilen tarihlerde, Üniversite tarafından belirlenip istenilen belgeler ile ilgili birimin kayıt
bürosuna şahsen başvururlar. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayanlar noter tasdikli vekâletnameleri ile belirledikleri vekilleri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.
(2) Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.
(3) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemekle yükümlü öğrenciler, ücretleri
akademik takvimde belirtilen süre içinde ödemek zorundadır.
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(4) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığının
tespit edilmesi halinde hangi yarıyılda olduğuna bakılmaksızın Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu
öğrencilerin Üniversiteden ayrılmış olmaları halinde, diploma ile kendilerine verilen diğer tüm
belgeler iptal edilir ve haklarında kanuni işlem başlatılır.
(5) E-devlet üzerinden kayıtların mümkün olduğu durumlarda, e-devlet üzerinden kayıt
yapan öğrenciler Üniversite tarafından belirlenip istenilen belgeleri önceden ilan edilmiş tarihler
içerisinde kesin kayıt işlemlerinin yapıldığı kayıt bürolarına teslim etmek zorundadır.
Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 6 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri
uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik
takvimde belirtilen tarihlerde ödenir.
Eğitim-öğretim türleri
MADDE 7 – (1) Birimlerde; ilgili kurulların kararları ve Senatonun onayı ile YÖK’ün
belirlediği esaslar doğrultusunda örgün ve ikinci öğretim, yaygın, uzaktan eğitim ve yoğunlaştırılmış yaz okulu gibi her türlü eğitim-öğretim yapılabilir.
Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 8 – (1) Eğitim ve öğretim; yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir. Eğitimöğretim dönemleri, yarıyıl uygulayan birimlerde güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz ve
bahar yarıyıllarına ek olarak staj, yaz kursları ve/veya yaz dönemi açılabilir. Bunların süresi
ve uygulama şekli, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından düzenlenir. Bir yarıyıl
yetmiş günden, bir yıl yüz kırk günden az olamaz. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir.
(2) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, eğitim-öğretim
yılının başlamasından önce Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.
(3) Müfredatta yer alan dersler gerektiğinde ilgili birim kurullarının teklifi ve senatonun
kararı ile mesai saatleri dışında veya millî ve dinî bayramlar dışındaki cumartesi veya pazar
günleri de yapılabilir.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 9 – (1) Öğrencilere, öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler,
kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için
kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın ön lisans programlarında dört yıl, eğitim-öğretim
süresi dört yıl olan lisans programlarında yedi yıl, eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programlar
için sekiz yıl ve eğitim-öğretim süresi altı yıl olan programlar için dokuz yıldır.
(2) Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayanlar 2547 sayılı Kanunun 44 üncü
ve 46 ncı maddelerinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek şartı ile mezun olabilmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders
ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.
(3) Öğrencilerin ilgili birim yönetim kurulunca haklı ve geçerli olarak kabul edilen mazeretleri nedeniyle verilen akademik izinler azami sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.
(4) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri ise azami öğrenim
süresinden sayılır.
Yabancı dilde eğitim ve hazırlık sınıfı
MADDE 10 – (1) Ön lisans ve lisans programlarında dersler ilgili birim kurulu önerisi,
Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı alınarak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bir yabancı
dilde verilebilir.
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(2) İlgili birim kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile eğitim-öğretimin yapıldığı yabancı dilde yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.
Eğitim-öğretim programları
MADDE 11 – (1) Birimlerin eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanları
ile ders ve uygulama çizelgeleri her yarıyılın/yılın başında birim kurullarınca düzenlenir ve
Rektör tarafından onaylanır.
(2) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu ve seçmeli dersler
teorik ve/veya uygulamalı olarak yapılır. Her öğrenci, kayıtlı olduğu bölümün zorunlu derslerini
ve müfredatında belirtilen sayıda seçmeli ders almakla yükümlüdür.
(3) Eğitim programlarında yer alacak zorunlu ve seçmeli derslerin yarıyıllara dağılımı
ve yapılacak değişiklikler, akademik anabilim dalı kurulları ve bölüm kurullarından gelen öneriler göz önüne alınarak ilgili birim kurulu önerisi ile Senatoda kararlaştırılır. Gerekli hallerde
öğrenci zorunlu/seçmeli dersi, başka programların seçmeli veya zorunlu dersleri arasından bölüm başkanlığı onayıyla seçebilir.
(4) Her dönem için en az ve en fazla alınabilecek AKTS kredileri birimlerin yönergelerine göre belirlenir.
(5) Eğitim-öğretim programı, fakülte veya yüksekokulların niteliklerine göre teorik
dersler ve/veya uygulamalar, seminer, laboratuvar, klinik çalışma, staj, intörnlük, bitirme projesi
ve benzeri çalışmalardan oluşabilir.
(6) Teorik ve uygulamalı dersler içinde seminer, uygulama, klinik uygulama, klinik çalışması, laboratuvar çalışması ve inceleme, ödev, bireysel çalışma, mesleksel beceri uygulamaları, hasta başı vizitleri, sınava hazırlanma, alan çalışması, mezuniyet tezi, proje gibi diğer
etkinlikler yer alabilir.
Çift anadal ve yan dal
MADDE 12 – (1) Çift anadal programı ve yan dal programı ile ilgili esaslar; 24/4/2010
tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine
ve Senato kararlarına göre uygulanır.
Derslerin AKTS değeri
MADDE 13 – (1) Ders AKTS leri, YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma
düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilik çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak ilgili birim kurulunun önerisiyle Senato tarafından
belirlenir. İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde bulundurularak ilgili birim kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenen ilkeler
çerçevesinde iş yüküne dayalı olarak ders AKTS leri hesaplanır.
Ders kayıtları ve kayıt yenileme
MADDE 14 – (1) Kayıt yenileme ve ders alma işlemleri, eğitim-öğretim yarıyılı/yılı
başlamadan akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Kayıt yenilemek ve ders almak için öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ödemekle yükümlü öğrencilerin ücretlerinin
yatırılmış olması gerekir. Öğrencilerin kaydının silinmesi halinde, alınan öğrenci katkı payı
veya öğrenim ücreti iade edilmez. 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca, öğrenim katkı
payını ödemeyenler o dönem için ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(2) Ders kayıt işlemlerinden öğrenci sorumludur.
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(3) Haklı ve geçerli sebeplerle belirlenen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrencilerin, akademik takvimde belirlenen süre içinde ilgili birime başvurmaları gerekir. Başvurular,
ilgili birim yönetim kurulunca geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla karara bağlanır.
(4) Belirlenen süre içinde kaydını yenilemeyen, haklı ve geçerli sebepleri olmayan öğrenciler, o yarıyıl veya yılda derslere devam edemez ve sınavlara giremezler.
Danışmanlık
MADDE 15 – (1) Öğrencilerin eğitim-öğretimle ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı
olmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere, öğretim yılı başlamadan önce bölüm öğretim elemanları arasından danışmanlar görevlendirilir.
Ön şart
MADDE 16 – (1) Öğretim planındaki herhangi bir dersin alınabilmesi için, alt yarıyıllardan belirli ders ve derslerin başarılmış olması, ön şart olarak kabul edilebilir. Herhangi bir
dersin alınabilmesindeki ön şart, ilgili birimin bölüm/program kurullarınca gerekçeleri belirtilerek ilgili birim kuruluna önerilir ve birim kurulunun verdiği karar Senatonun onayı ile belirlenir.
Ders alma
MADDE 17 – (1) Öğrenciler birim yönergelerinde belirtilen koşullara uygun şekilde
dersleri almakla yükümlüdür.
(2) Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç, AGNO’su en az 3,00 olan öğrenciler, üst yarıyıllardan/yıllardan ders alabilir.
(3) Öğrenciler başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan dersler yerine,
kayıtlı oldukları bölüm tarafından uygun görülen ve AKTS bakımından eş olan dersleri alırlar.
(4) Öğrenciler süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam
edemez ve bu derslerin sınavlarına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin
sınavı geçersiz sayılır.
(5) Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölüm başkanlığının teklifi ve ilgili yönetim kurulunun
kararı ile ilgili dersin teorik ve pratik AKTS kredilerinin uyumlu olması şartıyla diğer üniversitelerden yaz okullarında ders alabilirler.
Uygulama ve stajlar
MADDE 18 – (1) Staj zorunluluğu olan programlarda staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar anabilim dalı kurulları ve bölüm kurullarından gelen öneriler göz önüne
alınarak ilgili birim kurulu önerisi ile Senato tarafından kararlaştırılır.
Derslerden muafiyet
MADDE 19 – (1) Ders muafiyeti, daha önce devam edilen aynı düzeydeki herhangi
bir diploma programında başarılı olunan eşdeğer dersler için talep edilebilir. Muafiyet talepleri
ilgili birimin yönetim kurulunca değerlendirilir.
(2) Hazırlık sınıfı, yabancı dil dersleri ile Senatoca belirlenen diğer derslerden muaf
olmak için, ilgili dönem başlarında açılacak muafiyet sınavlarında başarılı olmak gerekir.
Devam zorunluluğu
MADDE 20 – (1) Öğrencilerin, ilk defa alınan veya devamsızlıktan dolayı başarısız
olunup tekrar edilen teorik derslerin %70'ine, uygulamalar, klinik çalışmalar, laboratuvar ve
benzeri çalışmaların %80'ine devam etmiş olması gerekir. Öğrencilerin devam durumları, derse
giren öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlıkları sebebiyle sınava girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi, yarıyıl/yılsonu sınavından önce dersin öğretim elemanının onayıyla ilan edilir.
(2) Ders ve uygulamaların başarısızlık nedeniyle tekrarı halinde, uygulamalı derslerde
devam şartı aranır, teorik derslerde ise devam şartının aranıp aranmayacağı her eğitim-öğretim
yılı başında ilgili birim kurulunca belirlenir.
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Ders tekrarı
MADDE 21 – (1) Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç öğrenci, daha önce geçer not
aldığı derslerini tekrarlayabilir.
(2) Geçer not alınan dersleri tekrar edilen sınavları için alınan son not geçerlidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Başarının Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar
Sınavlar
MADDE 22 – (1) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Sınavlar; ara sınav, öğrenme sınavı, ders kurulu sınavı, yarıyıl/yılsonu sınavı, mazeret
sınavı, bütünleme sınavı, mezuniyet sınavı, staj sonu sınavı ve muafiyet sınavından oluşur. Bu
sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak basılı veya elektronik ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. İlgili birim kurulları tarafından farklı bir değerlendirme önerisinin bulunmadığı durumlarda; bir dersin yarıyıl/yıl içi sınavlarının ders başarı notuna etkisi %40, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavının etkisi de %60'tır. Sınavlarla ilgili diğer esaslar, birimlerin
eğitim-öğretim ve sınav yönergelerine göre belirlenir.
b) Öğrenciler, birimleri tarafından yazılı olarak ve/veya Üniversitenin resmi internet
sitesinde duyurulan sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde öğrenci kimlik belgeleriyle sınava girmek zorundadır. Öğrencinin girmemesi gereken bir sınava girmesi halinde aldığı
not iptal edilir.
c) Ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden
verilir.
(2) Haklı ve geçerli görülen bir mazeretle ara sınava giremeyen öğrencilere ilgili birim
yönetim kurulu kararı ile belirlenen tarihte mazeret sınavı yapılır.
(3) Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girebilmek için, devam şartının ve varsa yarıyıl
başında dersi verecek öğretim elemanı tarafından belirlenen ve ilan edilen şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenci yarıyıl/yılsonu sınavına alınmaz. Bu
öğrenciye (DZ) devamsız harf notu verilir.
(4) Ara sınav dışındaki yarıyıl/yıl içi değerlendirmelerde ve yarıyıl/yıl sonu sınavları
dışındaki diğer genel sınavlarda mazeret kabul edilmez ve öğrencinin sıfır aldığı kabul edilir.
(5) Bütünleme sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.
(6) Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.
(7) Muafiyet sınavı, Senato kararıyla muaf olunması uygun görülen dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları açılır. Muafiyet sınavından geçer not alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılır ve muafiyet sınav sonucu dersin başarı puanı olarak kabul edilir. Muafiyet sınavının esasları Senato tarafından belirlenir.
Sınav evrakının saklanması
MADDE 23 – (1) İlgili öğretim elemanı yürüttüğü derse ait not çizelgeleri, sınav ve
staj belgelerini, bölüm-anabilim dalı başkanlığına tutanakla teslim eder; ilgili birim ayrı bir arşivde bu evrakları ilgili mevzuatta belirtilen süreler çerçevesinde saklamak zorundadır.
Sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz
MADDE 24 – (1) Sınavı yapan öğretim elemanı akademik takvimde belirtilen süreler
içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder.
(2) Zorunlu bir dersten başarısız olan bir öğrenci, bu dersi tekrarlamak zorundadır. Ancak, söz konusu ders, ön şartı olmayan seçmeli bir ders ise, aynı seçmeli gruptan farklı bir ders
alabilir.
(3) Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilanından itibaren 3 iş günü içinde ilgili birime dilekçe
vererek itiraz edebilir. İtiraz süreci, birimlerin ilgili mevzuatına göre değerlendirilir.
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Sınavlarda kopya
MADDE 25 – (1) Sınavlarda veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı,
kopya yaptırdığı veya kopya yapılmasına yardım ettiği tespit edilen öğrenci hakkında 18/8/2012
tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.
Ders başarı notu
MADDE 26 – (1) Öğrencilere aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için, başarı notu
verilir. Sınavlar mutlak veya bağıl ölçütlere göre değerlendirilir.
(2) Dersin sorumlu öğretim elemanı; ders ölçme ve değerlendirme kriterlerini yarıyıl
başında ilk derste öğrencilere ilan etmek zorundadır.
(3) Ders başarı notları birimlerin ilgili mevzuatına göre değerlendirilir.
Akademik başarı not ortalamaları
MADDE 27 – (1) Öğrencinin akademik başarı not ortalaması Tıp Fakültesi hariç her
yarıyıl sonunda hesaplanır. Bu hesaplama sırasında, öğrencinin AYNO ve AGNO’su olmak
üzere iki ortalama elde edilir. Tıp Fakültesinde sadece eğitim-öğretim yılı sonunda AGNO hesaplanır.
(2) Yıllık olan derslerin/etkinliklerin/uygulamaların notu dersin alındığı akademik başarı not ortalamasına katılır.
(3) Bir yarıyılın akademik başarı not ortalamasının hesaplanması birimlerin mevzuatına
göre yapılır.
(4) Genel akademik başarı not ortalaması ise, yarıyıl akademik başarı not ortalamasının
hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu
derslerin/etkinliklerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.
(5) İkinci öğretim öğrencilerinden ilk %10’a girenlerin tespiti, her bir yarıyıl sonundaki
yarıyıl akademik başarı not ortalaması hesabına göre yapılır. Yıllık eğitim programı uygulayan
bölümlerde yılsonu akademik başarı not ortalaması hesabına göre yapılır.
(6) Bir yarıyıl sonunda, programın o yarıyıl için gerektirdiği tüm ders yükünü alarak,
dönem tekrarı olmaksızın başarıyla tamamlayan, disiplin cezası almayan ve yarıyıl akademik
başarı not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 veya üstü öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olurlar.
Başarısızlık durumu
MADDE 28 – (1) Başarı baraj notu dörtlük sistemde en az 2,00’dir. 100’lük not sistemi
kullanılan birimlerde başarı baraj notu 60’tır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Silme, Kayıt Dondurma, Disiplin İşleri, Tebligat ve Adres Bildirme ve
Geçişlere İlişkin Esaslar
Üniversiteden ayrılma, kayıt silme ve sildirme
MADDE 29 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenciler birimine
bir dilekçe ile başvururlar. Bu öğrencilerin ilgili birim öğrenci işleri bürosu tarafından kayıtları
silinir. Kaydı silinen öğrenciye; kayıt evrakı içinde verdiği ortaöğretim diploması ya da mezuniyet belgesi ilgili birim öğrenci işleri bürosu tarafından geri verilir.
(2) Öğrencinin Üniversiteden kaydının silinmesi halinde ödemiş olduğu harç ve ücretler
iade edilmez.
(3) Kaydını sildiren öğrenci, öğrenci affı çıktığı zaman Üniversiteye dönmek isterse,
intibak işlemleri ilgili mevzuata göre ilgili birim tarafından yapılır.
(4) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış
olan öğrencilerin Üniversiteden ilişikleri kesilir.
(5) İlişik kesme hususunda diğer ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.
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Kayıt dondurma (akademik izin)
MADDE 30 – (1) Öğrencilerin kayıtları, ilgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul
edeceği nedenlerin ortaya çıkması durumunda ve uygun gördüğü sürelerde dondurulur.
(2) Kayıt dondurma süreleri öğrencinin öğrenim süresinden sayılmaz.
Disiplin işleri
MADDE 31 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesislerine giremezler.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 32 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmî kayıtlarda yer alan
posta adresine ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek
yapılabilir.
(2) Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.
(3) Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri ikamet adresi ve e-posta adreslerini değiştirdikleri halde bunu birim öğrenci işlerine yazılı olarak bildirmemiş veya yanlış ve eksik adres
vermiş olan öğrencilerin, Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde
tebligat yapılmış sayılır.
Yatay geçişler
MADDE 33 – (1) Benzer öğretim kurumlarından yatay geçiş işlemleri, ilgili mevzuat
hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu ve Senatonun kararlarına göre yürütülür.
(2) İntibak işlemleri ilgili Birim Yönetim Kurulları tarafından yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Bitirme Derecesi, Mezuniyet, Diplomalar ve Verilme Şartları
Bitirme derecesi
MADDE 34 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine
göre başarıyla tamamlayan, programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren ve genel akademik başarı not ortalaması 4’lük sistemde 2,00 veya daha yüksek; 100’lük sistemde eğitim
veren birimlerde 60 veya daha yüksek olan öğrenci diploma almaya hak kazanır.
Mezuniyet, diplomalar ve verilme şartları
MADDE 35 – (1) Ön lisans/lisans öğrenimini tamamlamış ve mezuniyeti için, kayıtlı
olduğu program müfredatında tanımlanan tüm derslerden geçer not almak, programı tamamlamak için ön lisans programlarında 120 AKTS, lisans programlarında 240 AKTS, beş yıllık
programlarda 300 AKTS ve altı yıllık programlarda 360 AKTS almış olmak, öğrenciler için
başarı baraj notu en az 2,00 akademik ortalamaya sahip olmak, müfredatta tanımlı staj ve benzeri ders dışı etkinlikleri başarı ile tamamlamak, varsa diğer mezuniyet koşullarını yerine getirmek, Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olma şartlarını sağlayan öğrenci mezun sayılır.
(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere
geçici mezuniyet belgesi verilir.
(3) Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler, ilgili mevzuat hükümlerine göre
Senato tarafından belirlenir.
(4) Diploma ve geçici mezuniyet belgeleri öğrencinin kendisine veya noter onaylı vekiline verilir.
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(5) Lisans öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan ve ilk iki
yılın bütün derslerini başaran öğrencilere, talep etmeleri halinde, ilgili yönetim kurulu kararı
ile ön lisans diploması verilir.
(6) Lisans öğrenimlerine devam eden öğrencilerden ilgili mevzuat hükümlerine göre
yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası alanlara ilk iki yılın bütün derslerini başarmış olsalar dahi ön lisans diploması verilmez.
Diploma, diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgesinin kaybedilmesi
MADDE 36 – (1) Diploma, diploma eki belgelerini kaybedenlere Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diploma, Sertifika ve Belgeler yönergesine göre ikinci nüsha düzenlenir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Engelli öğrenciler
MADDE 37 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla
yükümlüdür.
(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, 22 nci maddede belirtilen sınavlara girmek zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, öğrencinin
engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip
uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler,
okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.
Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler ile işbirliği
MADDE 38 – (1) Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki bir üniversite arasında
yapılan anlaşma uyarınca, ortak program açılabilir. Ortak programlar ile ilgili uygulama esasları
Senato tarafından belirlenir.
(2) Öğrenci değişim programları çerçevesinde Üniversite tarafından en az bir yarıyıl
veya bir aylık staj olmak üzere, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir, yurt içindeki ve yurt dışındaki bu üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir. Bu süre içinde, öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.
(3) Öğrencinin, danışmanının ve bölüm başkanlığının onayı ile yurt içindeki veya yurt
dışındaki üniversitede aldığı dersler ve bunların başarı notuna nasıl yansıtılacağı, ilgili birim
yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri, Senato ve ilgili kurul kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 40 – (1) 31/12/2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği,
23/12/2018 tarihli ve 30634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve 4/12/2018 tarihli ve 30615
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7662

—— • ——
İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7663
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Konya 15. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7700

—— •• ——
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
ALSANCAK-HALKAPINAR MÜSELLES DAĞ VE DENİZ YOLLARININ
YENİLENMESİ İHALE EDİLECEKTİR
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2019/424331
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi
Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 Alsancak /
İZMİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 464 31 31/4931 - 0232 464 77 98
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
d) İnternet Adresi
: http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Alsancak-Halkapınar Müselles Dağ ve Deniz
Yollarının Yenilenmesi.
3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 20.09.2019 Tarihi Cuma Günü Saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması
şarttır.
5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 100,00.- TL bedelle
temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
7622/1-1
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YATIRIMCILARA DUYURU
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
İdaremizce 24/07/2019 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan;
1. Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Çetinkaya Mahallesi, 4411 ada, 1 no.lu parselde
bulunan 9.290,63 m2 yüzölçümlü taşınmazın,
2. Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 228 ada, 1 no.lu parselde bulunan 2.785,09 m2
yüzölçümlü taşınmazın,
3. Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 230 ada, 2 no.lu parselde bulunan 1.588,72 m2
yüzölçümlü taşınmazın,
4. Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 230 ada, 3 no.lu parselde bulunan 1.565,53 m2
yüzölçümlü taşınmazın,
5. Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 241 ada, 3 no.lu parselde bulunan 1.712,03 m2
yüzölçümlü taşınmazın,
6. Erzurum ili, Oltu ilçesi, Yusufziyabey Mahallesi, 198 ada, 11 no.lu parselde bulunan
7.280,76 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapıların,
7. Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi, 1181 ada, 1 no.lu parselde bulunan 2.510,05 m2
yüzölçümlü taşınmazın,
8. Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi, 1182 ada, 1 no.lu parselde bulunan 4.257,22 m2
yüzölçümlü taşınmazın,
9. Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62141 ada, 4 no.lu parselde bulunan
4.484,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın,
10. Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62150 ada, 6 no.lu parselde bulunan
3.824,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın,
11. Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62154 ada, 9 no.lu parselde bulunan
2.001,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın
satış yöntemiyle özelleştirilmesi için son teklif verme tarihi 15/10/2019 Salı günü saat
17:00’ye kadar uzatılmıştır.
Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak
hazırlanıp, 15/10/2019 Salı günü, saat 17:00’ye kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim
edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş
06600 ANKARA

Tel : (0 312) 585 84 54
(0 312) 585 84 91

www.oib.gov.tr

Faks : (0 312) 585 83 54
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YAZICI MALZEMELERİ VE YAN EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teknoloji
Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Yazıcı Malzemeleri ve Yan Ekipmanları ihtiyaç sahibi kuruluşça
hazırlanan teknik şartnamesi ile istenilen Canon Markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname, marka/model ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3-Teklifler, 23/09/2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça
hazırlanan teknik şartnamesi ile teknik şartnamede belirtilen marka/modeline uygunluğunun
belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün
açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Dönemi Meydan Pancar Yüzdürme Hizmetleri için
(±%20 Toleranslı 100 gün ) 6 kişi ile Asg. Üc. %30 Fazlası (3 Kepçe Operatörü - Üç Kamyon
Şoförü) ve 3 th Buhar Kazanları İşleri için (± %20 Toleranslı 100 gün) 6 kişi Asg. Üc. %30
Fazlası, 3 Kişi Asg.Üc.%20 Fazlası olmak üzere Toplam 9 Kişi ile Hizmetin yürütülmesi işi
T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği Şartname ve Sözleşme esaslarına göre Açık İhale
Usulü ile ihale edilecektir.
Açık İhale Usulü ile yapılan ihalede tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması veya
herhangi bir nedenle sonuçlanamaması halinde ihaleye AÇIK EKSİLTME USULÜ VE
PAZARLIK USULÜYLE devam edilecektir.
İhale Kayıt No : 2019/429112
İdarenin:
a) Adresi

: YURTBAŞI/ELAZIĞ

b) Telefon - Faks Numarası : 424 2512875-79 - 424 2512414
c) Elektronik Posta Adresi

: elazigseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):
İhale Konusu hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı: Meydan Pancar Yüzdürme Hizmetleri için (±%20 Toleranslı
100 gün ) 6 kişi ( 3 Kepçe Operatörü - 3 Kamyon Şoförü) ile Asg. Üc.%30 Fazlası ve 3 th Buhar
Kazanları İşleri için (± %20 Toleranslı 100 gün) 6 kişi Asg. Üc.%30 Fazlası, 3 Kişi Asg. Üc.%20
Fazlası olmak üzere Toplam 9 Kişi ile Hizmetin yürütülmesi işi
- Ulusal Bayram ve resmi Tatil Günleri Asg. Üc.30 fazlası: 12 kişi 2,5gün toplam 30 gün
- Ulusal bayram ve resmi tatil günleri Asg. Üc.20 Fazlası: 3 Kişi 2,5 gün toplam 7,5 gün
(Detaylı Bilgi ihale dokümanında yer almaktadır.)
b) Yapılacağı Yer; Elazığ Şeker Fabrikası
c) İşin Süresi; Şeker Üretim Kampanyası Dönemi, (+-%20 Toleranslı 100 gün)
İhalenin:
a) Yapılacağı Yer: Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b) Tarihi - Saati: 19.09.2019 - 14:00
4 - İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Yurtbaşı Beldesi Elazığ)
adresinde görülebilir ve TL. 118,00- (Yüzonsekiz TürkLirası) karşılığı aynı adresten temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü
olmalıdır.
7 - Diğer Hususlar:
Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanununun 3. Maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden
Kanunlara tabi değildir.
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI
İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR
Kırşehir İl Özel İdaresinden:
KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİNCE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT
SAHASI İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR
1 - İHALE KONUSU:
İlimiz Kaman İlçesi Kargınkızıközü Köyü mevkii sınırlarında bulunan ve aşağıda yeri,
paftası, koordinatları ve alanı belirtilen sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal
Mineralli Sular Kanununun10.maddesi 1.fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17.
maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine ve 5302 sayılı İl Özel İdare
Kanunu hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.
2 - İHALE EDİLECEK SAHA:
2.1- Kırşehir İli Kaman İlçesi Kargınkızıközü Köyü mevkii sınırlarında j31a4 paftası
içerisinde, aşağıdaki koordinatlarla sınırlı 3879,65 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;
2.1.a) Koordinatları;
1.Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa(Y)

546766

547951

549595

549622

553524

553612

548882

Yukarı (X)

4345228

4346533

4346545

4354568

4354614

4346578

4344670

2.1.b) Muhammen Bedeli: 108.279,87 TL (KDV Hariç)
2.1.c) Geçici Teminatı: 3.248,40 TL
3 - İHALENİN YERİ VE TARİHİ:
3.1 Şartname ve Eklerinin Temini: İl Özel İdaresi, Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğünden
250 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli İdaremizin
Kırşehir Vakıfbank şubesi TR 590001500158007289070767 hesabına yatırılacaktır.
3.2. İhalenin Yapılacağı Yer: : Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu
3.3. İhalenin Tarih ve saati: 03.10.2019 Perşembe günü saat 09:35 te yapılacaktır.
3.4. İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü
3.5. Tekliflerin verileceği yer: Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu
3.6. Son Teklif verme saati: 03.10.2019 günü saat 09:35
4 - İHALEYE KATILMA BELGELERİ:
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona
sunacaklardır.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası
b) Gerçek kişi istekliler;
1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi
2 - Noter tasdikli imza beyannamesi
3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti
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Tüzel Kişi İstekliler;
1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan
veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair
belge
2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri
3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış,
onaylı vergi levhası
4 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan
kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi
5 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca
imzalanmış ortaklık sözleşmesi
6 - Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C.
Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.
7 - Kırşehir İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğünden alınan, okunup Kabul
edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi
8 - İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair
makbuz veya banka teminat mektubu.
9 - Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu
10 - Vergi borcu yoktur yazısı
11 - 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin
yazılı taahhütname.
12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli
suretleri ile birlikte, en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, işin adının yazılı olduğu kapalı
zarf içerisinde İhale görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak
başvurular kabul edilmeyecektir.
13 - İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir.
İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname
imzalanacaktır.
14 - İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde
kalan istekli tarafından Kırşehir İl Özel İdaresinin hesabına KDV dâhil peşin olarak ödenecektir.
15 - İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp
yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
İrtibat: Nafi MAHMUTOĞLU (Jeoloji Mühendisi)
Tel: 0 386 213 10 16 (Dahili:1411)
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI
İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR
Kırşehir İl Özel İdaresinden:
KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİNCE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT
SAHASI İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR
1- İHALE KONUSU:
İlimiz Kaman İlçesi sınırlarında Benzer Köyü mevkiinde bulunan ve aşağıda yeri, paftası,
koordinatları ve alanı belirtilen sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular
Kanununun 10.maddesi 1.fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince,
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu
hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.
2- İHALE EDİLECEK SAHA:
2.1- Kırşehir İli Kaman İlçesi Benzer Köyü mevkiinde sınırlarında j31a4 paftası
içerisinde, aşağıdaki koordinatlarla sınırlı 4565,15 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;
2.1.a) Koordinatları;
Poligon No: 1
1.Nokta
2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5.Nokta
6.Nokta 7.Nokta
Sağa(Y)
546517
543713
543229
543229
549622
549595
546617
Yukarı (X) 4348139
4349118 4349981 4354576 4354568 4346545 4346523
Poligon No: 2
1.Nokta
2. Nokta 3. Nokta
4. Nokta 5.Nokta
Sağa(Y)
543865
544395
544136
543229
543229
Yukarı (X) 4348847
4347900 4346940 4346542 4348085
2.1.b) Muhammen Bedeli: 127.411,97 TL (KDV Hariç)
2.1.c) Geçici Teminatı: 3.822,36 TL
3- İHALENİN YERİ VE TARİHİ:
3.1 Şartname ve Eklerinin Temini: İl Özel İdaresi, Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğünden
250 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli İdaremizin
Kırşehir Vakıfbank şubesi TR 590001500158007289070767 hesabına yatırılacaktır.
3.2. İhalenin Yapılacağı Yer: : Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu
3.3. İhalenin Tarih ve saati: 03.10.2019 Perşembe günü saat 09:40 da yapılacaktır.
3.4.İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü
3.5.Tekliflerin verileceği yer: Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu
3.6.Son Teklif verme saati: 03.10.2019 günü saat 09:40
4- İHALEYE KATILMA BELGELERİ:
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona
sunacaklardır.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası
b) Gerçek kişi istekliler;
1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi
2 - Noter tasdikli imza beyannamesi
3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti
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Gerçek Kişi İstekliler;
1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi
2 - Noter tasdikli imza beyannamesi
3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti
Tüzel Kişi İstekliler;
1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan
veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair
belge
2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri
3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış,
onaylı vergi levhası
4 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan
kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi
5 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca
imzalanmış ortaklık sözleşmesi
6 - Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C.
Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.
7 - Kırşehir İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğünden alınan, okunup Kabul
edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi
8 - İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair
makbuz veya banka teminat mektubu.
9 - Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu
10 - Vergi borcu yoktur yazısı
11 - 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin
yazılı taahhütname.
12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli
suretleri ile birlikte, en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, işin adının yazılı olduğu kapalı
zarf içerisinde İhale görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak
başvurular kabul edilmeyecektir.
13 - İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir.
İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname
imzalanacaktır.
14 - İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde
kalan istekli tarafından Kırşehir İl Özel İdaresinin hesabına KDV dâhil peşin olarak ödenecektir.
15 - İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp
yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
İrtibat: Nafi MAHMUTOĞLU (Jeoloji Mühendisi)
Tel: 0 386 213 10 16 (Dahili:1411)
7695/1-1
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1500 TON SÜLFÜRİK ASİT ALIMI YAPILACAKTIR
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası
İşletme Müdürlüğünden:
1500 TON SÜLFÜRİK ASİT ALIMI 4734 KİK Kanununun 3-g istisna kapsamında kapalı
zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası

: 2019/430106

1- İdarenin
a) Adresi

: İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310
BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve faks numarası

: 2726126660 - 2726125667

c) Elektronik Posta Adresi

: aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr

2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 1500 Ton Sülfürik asit alımı

b) Teslim yeri

: Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü
Bolvadin/Afyonkarahisar

b) Tarihi ve saati

: 24 Eylül 2019 Salı günü saat 14.30

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 150 TL bedel ile
temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001
2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi
dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere
şartname kargo ve e-mail ile gönderilecektir.
Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici
teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir.
İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme
Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734
Sayılı KİK Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983
tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp
yapmamakta serbesttir.

7776/1-1
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Trabzon Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın
sorumluluğu altında yapılacak olan Trabzon Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi 2. Etap alanına
ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli
olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale
edilecektir.
1 - İdarenin Adresi

: Beşikdüzü OSB Müdürlüğü 4 Nolu Cad. No: 4
Beşikdüzü / TRABZON

2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi

b) Yapılacağı yer

: Beşikdüzü / TRABZON

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en
geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.

d) İşin süresi

: 30/07/2020 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli
(2019 TEDAŞ B.F. ile)
f) Geçici Teminatı

: 1.020.000 TL
:

30.600 TL

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir
Yolu 2151. Cad. No: 154

1. Kat 159 nolu Toplantı

Salonu Çankaya- ANKARA
b) Tarihi ve saati

: 26/09/2019 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
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3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
4) İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif
edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir.
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici
aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş
veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin
39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir.
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum
bildirimi.
D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
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F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
J) İç Zarf.
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat
10.00 ‘a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.
İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal
Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154

1. Kat 155 nolu odasında veya

Trabzon Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Beşikdüzü OSB
Müdürlüğü 4 Nolu Cad. No: 4 Beşikdüzü / TRABZON adreslerinde görülebilir veya 400 TL
karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar
Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
10 - KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.
11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
7693/2-2
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Milli Eğitim Bakanlığından:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Çanakkale İli, Merkez İlçesi, H16C13C3D pafta, 5463 parsel üzerindeki 264010 YİBF
nolu inşaatı denetimini üstlenen Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı olan
Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216) tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 31.07.2019 tarihli ve
E.2019/1354 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına”
hükmedildiğinden, 10.02.2019 tarihli ve 30682 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Egemen ERGUN
hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmının yürütülmesi
03.09.2019 tarihli ve 203141 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
7792/1/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
İstanbul İli, Şişli İlçesi, 9079 ada, 13 parsel üzerindeki 1046977 YİBF nolu inşaatı
denetimini üstlenen 829678 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 2161 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Beyazıt Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine
açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 01.08.2019 tarihli ve E.2019/528 sayılı kararı ile
“dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 10.02.2019 tarihli ve
30682 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Beyazıt Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan
idarî işlemin yürütülmesi 03.09.2019 tarihli ve 203208 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
7792/2/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 815721, 1199550 ve 1199551 YİBF nolu yapıları
4708 sayılı Yapı Denetim Kanunundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle
hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanması nedeniyle, 28.01.2019 tarihli ve
22489 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile "yeni iş
almaktan men" cezası verilen, Ata Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Adana, Ticaret Sicil
No: 50069, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 647) tarafından, Ankara 8. İdare Mahkemesinin
2019/706 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, davada 01.08.2019 tarihli ve
E.2019/706 sayılı karar ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin
durdurulmasına” hükmedildiğinden, 10.02.2019 tarihli ve 30682 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ata
Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, Ata Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
ilgili kısmı kısmının yürütülmesi 03.09.2019 tarihli ve 203289 sayılı Makam Olur’u ile
durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
7792/3/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 815721, 1199550 ve 1199551 YİBF nolu yapıları
4708 sayılı Yapı Denetim Kanunundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle
hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanması nedeniyle, 28.01.2019 tarihli ve
22489 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile "yeni iş
almaktan men" cezası verilen Ata Yapı Denetim Ltd. Şti. ‘nin Kontrol Elemanı, Makine
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Mühendisi Remzi MURAZ (Oda Sicil No: 13372) tarafından, Ankara 8. İdare Mahkemesinin
2019/705 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, davada 01.08.2019 tarihli ve
E.2019/705 sayılı karar ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin
durdurulmasına” hükmedildiğinden, 10.02.2019 tarihli ve 30682 sayılı Resmî Gazete ilanı ile
Remzi MURAZ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmının
yürütülmesi 03.09.2019 tarihli ve 203350 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
7792/4/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
İstanbul İli, Şişli İlçesi, 9079 ada, 13 parsel üzerindeki 1046977 YİBF nolu inşaatı
denetimini üstlenen Beyazıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı olan Osman Nurcan
ÖZBAŞARAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9658, Oda Sicil No:
25177) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin
08.08.2019 tarihli ve E.2019/526 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin
durdurulmasına” hükmedildiğinden, 10.02.2019 tarihli ve 30682 sayılı Resmî Gazete ilanı ile
Osman Nurcan ÖZBAŞARAN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına
ilişkin kısmının yürütülmesi 03.09.2019 tarihli ve 203423 sayılı Makam Olur’u ile
durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
7792/5/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
18.02.2019 tarihli ve 40448 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen,
Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanı Ahmet ALBAYRAK (Proje ve
Uygulama Denetçisi, Mimar, Denetçi No: 16286, Oda Sicil No: 8509) tarafından Bakanlığımız
aleyhine açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 31.07.2019 tarihli ve E.2019/1499 sayılı
kararı ile "dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına "
hükmedildiğinden, 21.02.2019 tarihli ve 30693 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ahmet ALBAYRAK
hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 03.09.2019 tarihli ve 203484 sayılı Makam
Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
7792/6/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, 763 ada, 16 parsel üzerindeki 1249661 YİBF nolu inşaatı
denetimini üstlenen Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanı İmam Bakır
CANBAZ (Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Denetçi No: 16741, Oda Sicil No:
29233) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin
23.08.2019 tarihli ve E.2019/1296 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin teminat alınmaksızın
yürütülmesinin durdurulmasına " hükmedildiğinden, 02.10.2018 tarihli ve 30553 sayılı Resmî
Gazete ilanı ile İmam Bakır CANBAZ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, sebebiyet
kaydına ilişkin kısmının yürütülmesi 06.09.2019 tarihli ve 206799 sayılı Makam Olur’u ile
durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
7792/7/1-1
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. H15-c no’lu paftada bir adet petrol
arama ruhsatı almak için 05.09.2019 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu
Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
7788/1-1

—— • ——
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
29.08.2019 tarihli ve 30873 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
2019/3 nolu Öğretim Görevlisi alım ilanımızda sehven bölüm ismi yanlış yazıldığından, aşağıda
belirtilen şekilde düzeltilmiştir.
İlgililere ilan olunur.
SN

Unvanı

Birim/Bölüm/Anabilim Dalı

Der. Ad.

ALES Y. Dil

İslami İlimler Fakültesi- İslam
2019/3

Öğretim

Tarihi ve Sanatları Bölümü-Türk

Görevlisi İslam Edebiyatları ve Sanatları

İlan Özel Şart
İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi

4

1.

70

50

Anabilim Dalı

Lisans mezunu olup, Türk-İslam Edebiyatı ve
İslam Sanatları alanında tezli yüksek lisans yapmış
olmak.

7780/1-1

—— • ——
Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve
Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı
ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu
hükümlerine tabi olmak üzere)
Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna 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 (Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi için 4
takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.
1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.
2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr
adresinden ulaşılabilir.
FAKÜLTE

BÖLÜM/ANABİLİM DALI/
BİLİM DALI

KADRO
UNVANI

Tıp
Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

ADEDİ
1

AÇIKLAMA
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı olmak ve Çocuk
Nörolojisi uzmanı olmak.

7789/1-1

—— • ——
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
öğretim elemanı alınacaktır. (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine
tabi olmak üzere)
Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların Birim/Bölüm belirtir bir dilekçe ekinde,
nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf, özgeçmişleri, öğrenim belgeleri ve lisans not
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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

Adalet Meslek
Yüksekokulu

Öğretim
Görevlisi

1

Adalet Meslek
Yüksekokulu

Öğretim
Görevlisi

1

Rektörlük

Yabancı
Diller
Bölümü

Öğretim
Görevlisi

3

İktisadi ve
İdari Bilimler
Fakültesi

Yönetim
Bilişim
Sistemleri
Bölümü

Araştırma
Görevlisi

1

Açıklamaları
ALES herhangi bir alandan en az 70 puan almış
olmak. Hukuk fakültesi mezunu olmak. Özel
Hukuk/Ticaret hukuku alanında tezli yüksek
lisans yapmış olmak. Mesleki araştırma ve
iletişim teknikleri alanında eğitim sertifikalarına
sahip olmak.
ALES herhangi bir alandan en az 70 puan almış
olmak. Hukuk fakültesi mezunu olmak. Kamu
hukuku alanında tezli yüksek lisans yapmış
olmak. Anayasa hukuku alanında doktora tez
aşamasında olmak.
ALES herhangi bir alandan en az 70 puan, YDS
en az 80 puan almış olmak.
İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı,
Amerikan Kültür ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi
lisans programlarının birinden mezun olup, bu
alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış ve
lisans mezuniyetinden sonra en az 1 yıl
Yükseköğretim veya Örgün Eğitim Kurumlarında
ders verme tecrübesine sahip olmak (SGK Hizmet
Dökümü ile Kurumlarından alacakları yazı ile
belgelendirilmesi gerekmektedir.). İngiliz Dili ve
Edebiyatı, Amerikan Kültür ve Edebiyatı, İngiliz
Dil Bilimi mezunu olanların pedagojik formasyon
belgesine sahip olmaları gerekmektedir.
ALES EA alandan en az 70 puan, YDS en az 50
puan almış olmak.
Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri,
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,
Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri, Bilişim Sistemleri ve
Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgi ve
Belge Yönetimi programlarının birinden lisans
mezunu olmak. Ankara’daki Üniversitelerde
Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri,
Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği,
Bilişim
Sistemleri
Mühendisliği,
Bilişim
Sistemleri
ve
Teknolojileri,
Yazılım
Mühendisliği, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanlarından
birinde tezli yüksek lisans veya doktora eğitimine
devam ediyor olmak.
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* 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
Sonuç açıklama
Ön

Yazılı

Başlama

Son Başvuru

Değerlendirme

Sınav Giriş

Sınav Giriş

Değerlendirme”

Tarihi

Tarihi

Sonuç Tarihi

Tarihi

Yeri/Saati

tarihi

03.10.2019

10.10.2019

Duyuru

İlanın Resmi
Gazete’de
yayımlandığı

“Nihai

İlanın Resmi
Gazete’de yayım
tarihi izleyen

İlgili Birim

18.10.2019

Saat 10:00
15’inci gün mesai

tarih
bitimi.

7790/1-1
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye
ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci
maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda
belirtilen pozisyonlara toplam 84 adet sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuru
Unvanı

Adedi

Unvan

Aranan Nitelikler

Kodu
Büro
Personeli
Büro
Personeli
Büro
Personeli
Büro
Personeli
Büro
Personeli
Büro
Personeli
Büro
Personeli
Büro
Personeli
Destek
Personeli
Destek
Personeli
Destek
Personeli

4

B001

2

B002

Muhasebe önlisans programından mezun olmak.
KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Maliye, İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi lisans programlarının birinden mezun olmak. KPSS
puan türünden en az 70 puan almış olmak.

3

B003

1

B004

12

B005

2

B006

Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak.
KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.
Haberleşme önlisans programından mezun olmak.
Halkla İlişkiler ve İletişim Sertifikasına sahip olmak.
Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.
Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik
lisans programından mezun olmak.
KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,

2

B007

Sekreterlik önlisans programlarının birinden mezun olmak.
KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.

3

B008

5

D009

Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifikasına sahip olmak.
Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
(Temizlik ve mutfak temizliği vb. işlerde çalıştırılmak üzere)
KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmak.
Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğal Gaz ve

2

D010

Isıtma, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Turizm ve Seyahat İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Seyahat ve Turizm İşletmeciliği,

2

D011

Turizm Yönetimi, Turizm ve Seyahat Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun
olmak. KPSS puan türünden en az 65 puan almış olmak.
Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık), Otobüs Şoförlüğü, Otobüs Kaptanlığı önlisans

Destek
Personeli

5

D012

programlarının birinden mezun olmak.
E veya D sınıfı Sürücü belgesine sahip olmak.
SRC-2 belgesi yanında Psikoteknik belgesine sahip olmak.
Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi

Destek
Personeli

3

D013

ve Mutfak Sanatları önlisans programlarının birinden mezun olmak. Alanında 2 (iki) yıl
tecrübe sahibi olmak.
KPSS puan türünden en az 65 puan almış olmak

Destek
Personeli

Ortaöğretim Kurumlarının Tarım alanının Bahçe Bitkileri veya Peyzaj dallarının birinden
2

D014

mezun olmak.
KPSS puan türünden en az 65 puan almış olmak.

Sayfa : 98
Destek
Personeli
Destek
Personeli

RESMÎ GAZETE
4

D015

5

D016

KPSS puan türünden en az 65 puan almış olmak.
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Alanında 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak.

2

D017

1

D018

Personeli

Gıda Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmak.
Grafik, Grafik Tasarımı, Grafik ve Reklamcılık, Grafik-Grafik Tasarımı önlisans

Diğer Teknik
Hizmet

Ortaöğretim Kurumlarının Yiyecek ve İçecek alanının Servis dalından mezun olmak.
Yiyecek İçecek İşletmeciliği, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği, İkram, İkram Hizmetleri

Diğer Teknik
Hizmet
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Personeli

programlarının birinden mezun olmak.
KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak

Mimar

1

M019

Mühendis

1

M020

Mühendis

1

M021

Tekniker

2

T022

Tekniker

2

T023

Tekniker

1

T024

Teknisyen

2

T025

Teknisyen

1

T026

Teknisyen

2

T027

Mimarlık lisans programından mezun olmak.
KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak
Elektrik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.
İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.
Elektrik önlisans programından mezun olmak.
KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.
Makine önlisans programından mezun olmak.
KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama önlisans programından mezun olmak.
KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.
Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik- Elektronik Teknolojisi alanının Haberleşme Sistemleri
dalından mezun olmak.
Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik- Elektronik Teknolojisi alanının Elektrik Tesisatları ve
Pano Montörlüğü dalından mezun olmak.
Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanından mezun olmak.
Alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak.
Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İstatistik veya
Matematik bölümü lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak.
-Yazılım Geliştirme konularında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu
belgelendirmek.
-PHP, Java veya .NET dillerinden en az ikisinde tecrübe sahibi olmak.
JQuery, AJAX Teknolojileri, CSS, JavaScript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine
hakim ve deneyimli olmak.

Programcı

4

P028

-Veri tabanı sistemleri hakkında ve iyi düzeyde SQL bilgisine sahip olmak.
-Web servisleri, XML, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak.
-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D)
düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D)
düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav
sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son
başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki
kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan
üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim
gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans
veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.
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Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İstatistik veya
Matematik bölümü lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak.
-Yazılım Geliştirme konularında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu
belgelendirmek.
-PHP, Java veya .NET dillerinden en az ikisinde tecrübe sahibi olmak.
JQuery, AJAX Teknolojileri, CSS, JavaScript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine
hakim ve deneyimli olmak.
Programcı

4

P029

-Veri tabanı sistemleri hakkında ve iyi düzeyde SQL bilgisine sahip olmak.
-Web servisleri, XML, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak.
-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D)
düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D)
düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav
sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son
başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki
kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan
üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim
gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans
veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.
Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İstatistik veya
Matematik bölümü lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak.
-VBScript, Shell Script ve PHP dillerinden en az ikisini bilmek ve bunu belgelendirmek.
-MS Windows Server 2008, 2012 2016 işletim sistemlerinin kurulum, yapılandırma,
güncelleme, yönetimi konusunda ve ortaya çıkabilecek problemlerin tespiti ve çözümleri
konusunda bilgi sahibi olmak,
Microsoft Exchange 2010-2013 2016 ve Microsoft Active Directory altyapısının kurulum,
yapılandırma, güncelleme, yönetimi konusunda ve ortaya çıkabilecek problemlerin tespiti
ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak,
-VMware ESXi sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetimi
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konusunda bilgi sahip olmak,
-Temel ağ(Network) ve güvenlik bilgisine sahip olmak,
-Tercihen Linux İşletim sistemleri (Redhat, Centos, Debian vb...) kurulum, yönetim ve
bakım konusunda bilgi sahibi olmak,
-Tercihen System Center Configuration Manager (SCCM) konusunda bilgi sahibi olmak,
-Tercihen; veri depolama, SAN, NAS cihazları konusunda bilgi sahibi olmak,
-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D)
düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D)
düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav
sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son
başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki
kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan
üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim
gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans
veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

Sayfa : 100

RESMÎ GAZETE

10 Eylül 2019 – Sayı : 30884

AÇIKLAMALAR
1) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak
istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1
(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
3) Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
4) A) Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
B) Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
C) Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) Grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
5) Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.
6) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı
almamaları gerekmektedir.
7) Erkek aday için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
Başvuru Yeri/Adresi: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire
Başkanlığı
Yücetepe Mahallesi 85.Cadde No:8 06570 Çankaya/ANKARA
Başvuru Tarihleri :
Bu ilanın yayımlandığı tarih itibariyle 15 (onbeş) gündür.
Adayların başvurularını yukarda belirtilen tarihlerde Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına Başvuru Formunu tam ve eksiksiz
doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini
geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
Adaylar yalnızca bir kadro pozisyonuna başvurabileceklerdir.
Müracaat İçin İstenen Belgeler:
1) KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
2) Başvuru Formu ( Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir.
3) Diploma Örneği
4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
6) Tecrübe belgesi (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)
7) Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
8) Sistem Programcısı pozisyonuna başvuracak adaylar için istenilen programlama diline
ilişkin belge.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Programcı ve Sistem Programcısı pozisyonları için KPSS (B) grubu puan sırasına
konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel
pozisyonunun on katına kadar belirlenen adaylara Üniversitemiz tarafından yazılı ve/veya sözlü
sınav yapılacaktır. Sınav şekli ve tarihi başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) gün
içerisinde Üniversitemiz internet adresinden (https://hacibayram.edu.tr) yayımlanacaktır.
Diğer pozisyonlarda yerleştirme işlemi KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre
yapılacaktır.
Adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda
bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır. Programcı ve Sistem Programcısı hariç atanmaya
hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) gün içerisinde
Üniversitemiz internet adresinden (https://hacibayram.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ
mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Programcı ve Sistem Programcısı
pozisyonlarının atanma süreçleri ayrıca Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanacaktır.
Yerleşmeye hak kazanan adaylarla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci
maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine eklenmiş olan "8.Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv
araştırması yapılmış olmak" hükmü gereğince güvenlik soruşturması sonucu hizmet sözleşmesi
imzalanacaktır.
Tel: 0312 546 03 06-07-08-09
7786/1-1
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU
Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097
sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem
Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik" uyarınca 7 (yedi) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların
seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2018 KPSS P3 sınav sonuç belgesi
puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak
sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday
arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70
sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır.
1-BAŞVURU ŞARTLARI;
A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım 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,
c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak, (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 Kat için başvuru yapabilir.)
d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen
sürelerde (2 kat için en az 3 yıl, 3 kat ve üzeri için en az 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak,
(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya
aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki
hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri.
f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak.
B-ÖZEL ŞARTLAR;
a) Proje Yöneticisi (4 Kat).
Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.
i. Büyük ölçekli bilişim projeleri yazılım geliştirme faaliyetlerinde, yönetiminde,
gereksinim analizi ve fizibilite süreçlerinde tecrübeli olmak.
ii. Program Destek, Sistem, Donanım, Analist ve Yazılım Ekipleri arasında koordinasyon
tecrübesi olmak.
iii. En az 10 kişilik yazılım, analiz ve destek ekibi yönetmiş olmak.
iv. Kalite Yönetimi, Dokümantasyon ve ISO standartları konusunda tecrübeli olmak.
v. Proje Yönetimi araçlarını iyi derecede biliyor olmak.
vi. İş süreçleri geliştirme, tasarım ve simülasyon araçları konusunda bilgili olmak.
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vii. Nesneye yönelik analiz, tasarım, yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında
deneyimli olmak.
Tercihen
viii. Yüksek Lisans veya Doktora unvanına sahip olmak.
ix. Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Sanayi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı vb. proje hazırlık
tecrübesi sahibi olmak.
x. PMP sertifikasına sahip olmak.
xi. Kamu İhale Kanunu (KİK) Yönetmeliği ve kamuda satın alma, muayene ve kabul
işleri konusunda tecrübe sahibi olmak.
xii. 10 yıl ve üzeri bilişim sektörü tecrübesi sahibi olmak.
b) Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET) (3 Kat)
Bu kadroda 2 (iki) personel istihdam edilecektir.
i. Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine
sahip olmak.
ii. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak.
iii. CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak.
iv. Responsive uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak.
v. .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak.
vi. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak.
vii. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM
(Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak.
viii. Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.
ix. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi
olmak.
x. Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak.
xi. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak.
xii. Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS,GIT,SVN vb. ) kullanmış olmak.
xiii. En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme
süreçlerinde çalışmış olmak.
xiv. Proje liderliği yapmış olmak ve mobil programlama deneyimi sahibi olmak.
Tercihen
xv. Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.
c) Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET) (2 Kat)
Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir
i. .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.
ii. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak.
iii. CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak.
iv. .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak.
v. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak.
vi. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM
(Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak.
vii. Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.
viii. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi
olmak.
ix. Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak.
x. PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak.
xi. Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS,GIT,SVN vb. ) kullanmış olmak.
xii. En az üç (3) yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme
süreçlerinde çalışmış olmak.
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İş Tanımı (.NET)
xiii. .NET teknolojileri kullanarak 3 katmanlı (3 tier) ve web tabanlı yazılımlar
geliştirmek.
xiv. Sistem çözümleme yapmak ve geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmek.
xv. Büyük veriler ile çalışmak, SQL kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme
yapmak.
d) Ağ Uzmanı (2 Kat)
Bu kadroda 2 (iki) personel istihdam edilecektir.
i. Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici,
merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı en az 1000
kullanıcılı bir bilgisayar ağında, Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda ağ
uzmanı veya ağ yöneticisi olarak en az 3 yıl çalışmış olmak.
ii. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak.
iii. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi)
yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
iv. Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak.
v. Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel
Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x
ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.
vi. Veri Merkezi Network alt yapısı hakkında bilgi sahibi olmak.
vii. Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi
olmak.
viii. RADIUS, NAC, 802.1x konularında tecrübeye sahip olmak.
ix. SAN, switch, firewall, load balancer gibi ağ bileşenlerinin kurulum, planlama ve
idamesi konusunda uzman ve iş tecrübesi sahibi olmak.
x. Ağ Güvenliği konularında bilgi sahibi olmak.
xi. Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olmak.
Tercihen
xii. Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak.
e) Sistem Uzmanı (2 Kat)
Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.
i. Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde sistem uzmanı olarak en az üç (3) yıl
çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
ii. Çok sunuculu (en az 25 fiziksel sunucu ya da en az 100 sanal sunucu) ortamda, sunucu
kurulum, bakım, güncelleme, iş sürekliliği faaliyetlerini yapmış olmak.
iii. MS Windows Server, Linux işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi
ve tecrübe sahibi olmak ve bunları yönetebilmek.
iv. Çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows
7/8/10 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme
tecrübelerine sahip olmak.
v. Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak
(Aktif dizin, GPO, WSUS, System Center ürünleri).
vi. VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
vii. E-posta sunucu kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimini yapmış olmak.
viii. Temel seviyede ağ bilgisine sahip olmak.
ix. Yedekleme, kurtarma, iş sürekliliği ve felaket kurtarma planlarını hazırlamış ve
uygulamış olmak.
x. Sistem izleme ve uyarı araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
xi. Sistem Güvenliği konularında bilgi sahibi olmak.
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Tercihen
xii. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak.
xiii. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012 R2
sertifikasına sahip olmak.
xiv. VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak.
II-İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ;
Başvurular, 10/09/2019 - 24/09/2019 tarihleri arasında http://www.istanbulc.edu.tr
adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’nun doldurulmasından sonra,
fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 24/09/2019
tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı
Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste
olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan tarihten sonra yapılan
başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).
1) İstenilen Belgeler
a) Başvuru formu ( Fotoğraflı)
b) Özgeçmiş
c) Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği
d) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının
ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),
e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
f) KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSS P3
puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.),
g) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu
tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi) Yabancı belgesi ibraz etmeyenlerin
puanı(0) sıfır olarak hesaplanacaktır.
h) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,
i) Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde
belirtilen mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.
Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)
i. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,
j. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,
k) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar
başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir
transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)
l) Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı.
2) Başvuru Şekli Yeri ve Tarihi
Başvuru Başlangıç Tarihi : 10/09/2019
Başvuru Bitiş Tarihi
: 24/09/2019
Başvuru Yeri
: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı
Rektörlük Binası K: 3 Avcılar/İSTANBUL
Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru
tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki
gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin
başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi
halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır.
III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS
puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak
dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya
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göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının On (10) katı aday
yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın
bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak
kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.istanbulc.edu.tr sitesinde 27/09/2019
tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
IV- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
1. Proje Yönetimi
2. Yazılım Mühendisliği
3. Veritabanı sorgulama, tasarımı ve yönetim sistemleri
4. Programlama Dilleri (Java, SQL, PL/SQL,.NET)
5. Yazılım mimarisi
6. Bilgisayar Ağları
7. Bilgi Güvenliği
8. İşletim Sistemleri
9. Karar Destek Sistemi ile ilgili konular
10. Bilgisayar Donanımı
11. Web Programlama ve teknolojileri
12. Modelleme ve Simulasyon
13. Pozisyonla ilgili diğer konular,
İş Tanımı
Proje Yöneticisi
Yazılım Geliştirme Uzmanı
Ağ Uzmanı
Sistem Uzmanı

Yazılı ve Uygulamalı Sınav Konuları
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13 sırasında belirtilenler
1,2,3,4,5,6,7,8,11,13 sırasında belirtilenler
1,6,7,8,10,12,13 sırasında belirtilenler
1,6,7,8,10,12,13 sırasında belirtilenler

Yazılı sınav, 01/10/2019 tarihinde saat 12:00 - 14:00 saatleri arasında İstanbul
Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü Seminer Salonu Avcılar İstanbul adresinde yapılacaktır.
Uygulamalı sınav tarihi ve yeri ise yazılı sınav tarihinden itibaren engeç onbeş gün içerisinde
www.istanbulc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.
V- DEĞERLENDİRME
Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan
100 tam puan üzerinden 50 (Elli)puan ve üzeri alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır.
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamaları alınmak suretiyle
100 tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan
başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş
tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması,
İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
VI - SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar,
yazılı sınav tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde www.istanbulc.edu.tr sitesinde ilan
edilecektir. Uygulamalı sınav sonuçları, www.istanbulc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca
yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
VII - ÜCRET
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 Kurum, tavan ücretin
altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
7627/1-1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİK
— Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği

1

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 17/7/2019 Tarihli ve 2015/4206
Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 17/7/2019 Tarihli ve 2015/19167
Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 17/7/2019 Tarihli ve 2016/14613
Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 17/7/2019 Tarihli ve 2017/26291
Kararı

Başvuru Numaralı
10
Başvuru Numaralı
30
Başvuru Numaralı
42
Başvuru Numaralı
52

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
77
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
78
c - Çeşitli İlânlar
90
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
107

DUYURU
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.
Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde

“T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.

