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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İstanbul Kent Üniversitesinden:

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kent Üniversitesi Engelli Çalışma-

ları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,

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

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kent Üniversitesi Engelli Çalışmaları Uy-

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

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: İstanbul Kent Üniversitesi öğretim elemanlarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
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c) Koordinatör: İstanbul Kent Üniversitesi Engelli Öğrenciler Koordinatörünü,

ç) Merkez: İstanbul Kent Üniversitesi Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,

f) Rektör: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: İstanbul Kent Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; toplumda engellilik konusunda farkındalık ve bi-

linç geliştirmek, hak temelli eğitim ve hizmet modelleri geliştirmek, disiplinler arası bir yak-

laşımla araştırmalar yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek ve işbirliklerini geliştirmektir. 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitede engellilik konusunda farkındalık ve bilinç oluşturarak engelli kişiler

için kabul edici ve destekleyici bir çevre oluşturmak.

b) Üniversitenin eğitim ve fiziki alt yapısını, engelli bireylerin tüm Üniversite faaliyet-

lerine tam ve etkili katılımlarına uygun hale getirmek. 

c) Engellilik alanında farklı disiplinlerde çalışmalar yapan bilim insanlarını bir araya

getirerek geniş bir iletişim ağı oluşturmak, ortak araştırmalar ve projeler geliştirmek. 

ç) Engellilik alanında hak ihlallerini izlemek, raporlamak, nedenleri ve önlenmesi ko-

nusunda disiplinler arası çalışma yapmak ve bu çalışma sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlara

göndermek.

d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilgi ağına katılmak ve bilgi ağı oluş-

turmak.

e) Engelli haklarının tanıtımı ve yaygınlaştırılması konularında politika oluşturulmasına

destek vermek ve kamuoyu oluşturmak.

f) İlgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla engellilik alanında işbirliği ger-

çekleştirmek ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.

g) Ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, çalıştay ve konferans

gibi bilimsel toplantılar düzenlemek.

ğ) Kitap, dergi, broşür ve benzeri yayımlar yapmak.

h) Eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek ve önlisans, lisans ve lisansüstü programlara aka-

demik destek vermek ve ortak çalışmalar yürütmek.

ı) Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayı ile ülke içindeki kuruluşlara ve ilgili

mevzuat hükümlerine göre kendi alanındaki diğer uluslararası kuruluşlara üye olmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

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

arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden gö-

revlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör

tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen

görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi

sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, top-

lantı gündemini hazırlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.

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

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

kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

e) Her eğitim-öğretim yılı sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu

hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.

f) Merkezin idari işlerini yürütmek.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Engelli Öğrenci Koordinatörü ile Mer-

kezin faaliyet alanlarında çalışmalar yapan Üniversite  öğretim üyeleri arasından, Müdürün

önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden

oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden

görevlendirilebilir. 

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az iki ayda bir top-

lanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam

sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yö-

nünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
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Yönetim Kurulunun görevleri

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

sağlamak.
b) Engellilik alanında araştırma, eğitim, uygulama, danışmanlık ve yayım konularındaki

talepleri değerlendirip karara bağlamak.
c) Akademik çalışmalar başta olmak üzere Merkezin yapacağı her türlü çalışma ve faa-

liyetleri belirlemek ve uygulamaya koymak.
ç) Üniversite içinden veya dışından Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik

personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirilmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.
d) Merkez personelinin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendi-

rilmesini Rektörlüğe teklif etmek.
e) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporuna görüş bildirmek.
f) Merkezin faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç halinde alt çalışma grupları oluşturmak,

Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.
g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bu-
lunan Üniversite içinden ve dışından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görev-
lendirilen en fazla on beş kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine
toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete ica-
bet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyet alanına giren tüm konularda görüş
bildirmek ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmektir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen
personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan veya
diğer yollardan temin edilen her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis
edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Ufuk Üniversitesinden:

UFUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/8/2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ufuk Üni-

versitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin

beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(5) Ortak zorunlu dersler; öğrenciler 2547 sayılı Kanunda öngörülen, Atatürk İlkeleri

ve İnkılap Tarihi ile Türk Dili derslerinden oluşan ortak zorunlu dersleri almakla yükümlüdür.

Bu derslerin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları not olarak değerlendirilip not döküm belgesine

başarılı (S)/başarısız (U) olarak yazılır. Bu dersler kredisiz olup, kredi hesabında dikkate alın-

maz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Alınan derslerin AKTS'ye karşılık gelen kredi değerleri bu Yönetmelik hükümle-

rine göre Fakülte Kurulu Kararı ile belirlenir ve Senato onayına sunulur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Bu sınav dışında, ara sınav notunu etkileyecek kısa süreli sınavlar, öğrencinin be-

cerilerine dayanan uygulamalar, ödevler ve benzeri dönem içi çalışmalar yarıyıl/yılsonu sınav-

larından önce yapılabilir. Bu uygulamalar arasınav/yılsonu sınav notları ile birlikte değerlen-

dirilip ilan edilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

13/8/2010 27671

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 19/4/2015 29331

2- 11/8/2017 30151
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Yeditepe Üniversitesinden:
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2013 tarihli ve 28776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikin-
ci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara/bütünleme sınavlarına giremeyen öğren-
ciler, mazeretlerinin bitimini izleyen yedi iş günü içerisinde mazeretlerini yazılı olarak dekan-
lığa bildirmek zorundadır. Mazeretleri yönetim kurulunca haklı ve geçerli bulunan öğrenciler,
ara sınav/bütünleme sınav haklarını öğretim elemanı tarafından belirlenecek bir tarihte kulla-
nırlar. Raporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır. Yıl sonu final sınavlarında
mazeret kabul edilmez.”

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

—— • ——
Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2013 tarihli ve 28776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının
(b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Dönem sonu genel sınavı; I, II ve III üncü dönemin sonunda, son ders kurulu sına-
vının bitiminden en erken on beş gün sonra bütün ders kurullarını kapsayacak şekilde yapılan
tek bir sınavdır.”

“ç) Dönem sonu genel bütünleme sınavı; dönem sonu genel sınavının bitiminden en
erken on beş gün sonra yapılan tek bir sınavdır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Dönem sonu sınavı ve staj sınavına mazeret sınavı açılmaz.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/9/2013 28776

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/11/2017 30253

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/9/2013 28776

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/9/2015 29477
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TEBLİĞLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE

YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2019 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK

ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/55)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı

Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar

ekinde yer alan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli listesinde belirlenen

havzalarda desteklemeye esas 2019 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan yaş çay

yaprağına verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 2/4/2012 tarihli ve 2012/3067 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan

Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar ile belirlenen ve üretime izin verilen çay alan-

larında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR) tarafından düzenlenip kontrolleri yapılan

ruhsatlı çay alanlarında 2019 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruh-

satlı üreticilerin desteklenmesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanı-

larak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Çay tarım alanı: Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı

Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar ile belirlenen ve çay üretimine izin ve-

rilen çay alanlarını,

c) ÇAY-KUR: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

ç) Karar: 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan

2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı,

d) Özel sektör işletmeleri: Ruhsatlı üreticilerden yaş çay alımını yapan ve satın aldığı

yaş çayı ticaret borsalarında tescil ettiren ticari firmaları/işletmeleri,

e) Ruhsatlı çaylık alan: Ruhsatnamede belirtilen ve üzerinde çay tarımı yapılan alanı,

f) Ruhsatlı üretici: Çay tarım alanlarında çay tarımı yapan gerçek ve tüzel kişileri,

g) Üretim sezonu: 10/5/2019-31/12/2019 tarihleri arasını,

ifade eder.
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Ödeme yapılacak üreticiler

MADDE 5 – (1) Ödemeler; ruhsatlı üretici olup Karardan önceki yaş çay ürünü des-

tekleme ödemelerine ilişkin kararnameler doğrultusunda yaş çay ürünü destekleme ödemele-

rinden faydalanmak için kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve ruhsatını

yenileyen, 2019 yılı üretim sezonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticiler ile ilk defa

2019 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilere yapılır.

Ödeme miktarı

MADDE 6 – (1) 5 inci maddede belirtilen ruhsatlı üreticilere 2019 yılı yaş çay ürünü

için fark ödemesi desteği yapılır. Fark ödemesi desteği kilogram başına 13 kuruş olarak belir-

lenmiştir.

Finansman ve ödemeler

MADDE 7 – (1) Bakanlık, 2020 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden, T.C.

Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından, doğrudan üreticilere ödeme yapılmak üzere

ÇAY-KUR’a kaynak aktarır. Bu Tebliğin uygulanmasıyla ilgili olarak üstlendiği hizmetlerden

dolayı üreticilere ödenen destek tutarının % 0,1’i oranında hizmet komisyonu ÇAY-KUR’a, % 0,2’si

oranında hizmet komisyonu ise T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne Bakanlık tara-

fından ayrıca ödenir.

(2) Fark ödemesi desteği, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından, Ba-

kanlığın ilgili kuruluşu olan ÇAY-KUR aracılığı ile üreticilere ödenir.

(3) Ödemeler, ÇAY-KUR’a kaynak aktarılmasını müteakip, ruhsatlı üreticilerin kayıtlı

olduğu ÇAY-KUR fabrikalarının anlaşmalı olduğu bankalardaki üretici adına önceden açılmış

bulunan hesaplara yapılır.

(4) Ruhsatlı üreticinin kayıtlı olduğu ÇAY-KUR fabrikasının anlaşmalı olduğu bankada

adına açılmış hesabı bulunmayan üreticilere ödeme yapılmaz. Ödeme hesap açılması halinde

yapılır.

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 8 – (1) 2019 yılı yaş çay ürünü fark ödemesi desteği, ÇAY-KUR ve Bakanlık

tarafından yürütülür.

Başvurular

MADDE 9 – (1) Ruhsatlı üretici olup, Karardan önceki yaş çay ürünü destekleme öde-

melerine ilişkin kararnameler doğrultusunda yaş çay ürünü destekleme ödemelerinden fayda-

lanmak için kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve ruhsatını yenileyen,

2019 yılı üretim sezonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticilerin belgeleri, 2019 yılı

fark ödemesi desteği için de geçerlidir. Kamu ve özel sektör işletmeleri tarafından, bu üreticilere

2019 yılı üretim sezonunda sattıkları yaş çay miktarı üzerinden, üretici başvurusu olmaksızın

2019 yılı fark ödemesi desteği düzenlenir. Ancak kamu ve/veya özel sektör işletmelerine 2019

yılı üretim sezonunda sattıkları yaş çay nedeniyle, bu fark ödemesi desteğinden ilk defa yarar-

lanmak isteyenler ile bu yıl farklı özel sektör işletmelerine yaş çay satan ruhsatlı üreticiler,

27/12/2019 tarihine kadar çiftçi belgesi ve Ek-1’de yer alan başvuru dilekçesi ile birlikte T.C.

kimlik numarasını beyan ederek yaş çay sattıkları kamu ve/veya özel sektör işletmelerine baş-

vururlar. Başvuru dilekçesi ve çiftçi belgesinin yaş çay satılan tüm kamu ve özel sektör işlet-

melerine verilmesi zorunludur.
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Fark ödemesi desteğine esas yaş çayın satın alınması, tescili, onayı ve icmallerin

hazırlanması

MADDE 10 – (1) Kamu ve özel sektör işletmeleri, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi

Usul Kanununun ilgili maddeleri gereğince müstahsil makbuzu veya fatura ile onaylı yaş çay

tahakkuk bordrosu düzenlemek suretiyle ruhsatlı üreticilerden satın aldıkları yaş çay ürünü

miktarını ticaret borsalarında tescil ettirirler. Fark ödemesi desteğine esas yaş çay miktarlarının;

ticaret borsalarınca tescil edilmesi, müstahsil makbuzu ve/veya fatura ile onaylı yaş çay tahak-

kuk bordrosu düzenlenmesi suretiyle satın alınması esastır.

(2) Tescil edilen miktar doğrultusunda fark ödemesi desteğinden faydalanacak olan ruh-

satlı üreticiler için başvuru tarihinin bitimini müteakip 10 gün içinde ÇAY-KUR Ek-2’ye, özel

sektör işletmeleri Ek-3’e göre üretici bazında icmaller düzenler.

(3) Kamu ve özel sektör yaş çay işletmelerince düzenlenen bu icmaller 10 gün içerisinde

ticaret borsalarında onaylattırılır.

(4) Ticaret borsaları 2019 yılı üretim sezonunda kendilerine tescil ettirilen yaş çay mik-

tarlarını işletme bazında ÇAY-KUR’a bildirir.

(5) Özel sektör işletmeleri, üretici bazında hazırladıkları icmallerin (Ek-3), ticaret bor-

salarında onayını müteakip, ÇAY-KUR fabrikası bazında fark ödemesi desteğine esas toplam

yaş çay miktarını gösteren Ek-4’te yer alan icmali hazırlar ve onaylar. Hazırlanan icmal (Ek-4),

borsa onayına gerek olmaksızın ÇAY-KUR’a iki suret olarak gönderilir. Teslim edilen icmalin

bir sureti, ÇAY-KUR tarafından üzerine “Görülmüştür” ibaresi konularak ilgili özel sektör iş-

letmesine gönderilir.  

(6) Özel sektör işletmeleri tarafından düzenlenen üretici bazındaki icmaller (Ek-3), ticaret

borsalarında onayını müteakip, üç gün içerisinde Ek-4’te yer alan icmal ile birlikte ÇAY-KUR’a

ait üretici kayıtlarının bulunduğu çay fabrikalarına teslim edilir.

(7) ÇAY-KUR’a ait çay fabrikalarınca, özel sektör işletmeleri tarafından gönderilen

üretici icmallerindeki yaş çay miktarları ile kendi icmallerindeki yaş çay miktarları 10 gün

içinde üretici bazında birleştirilir ve üreticilerin 2019 yılı üretim sezonunda satmış olduğu top-

lam yaş çay miktarları belirlenir. Buna göre üretici bazında yaş çay ürünü fark ödemesi destek

tutarlarını gösteren üretici bazında icmal (Ek-5) hazırlanır.

Fark ödemesi desteğine esas üretici icmallerinin hazırlanmasında dikkat edilecek

hususlar

MADDE 11 – (1) Ticaret borsalarına tescil ettirilmeyen miktarlar ile müstahsil makbuzu

ve/veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenlenmeden satın alınan yaş çaylar için

fark ödemesi desteği ödemesi yapılmaz.

(2) Müstahsil makbuzu ve/veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu hangi ruh-

satlı üretici adına düzenlenmiş ise fark ödemesi desteği icmali de mutlak surette o ruhsatlı üre-

tici adına düzenlenir.

(3) ÇAY-KUR fabrikaları tarafından düzenlenecek olan icmal (Ek-2), üreticilerin T.C.

kimlik numarasına göre hazırlanır. Birden fazla ruhsatı olan üreticilerin fark ödemesi desteğine

esas yaş çay miktarları tek bir cüzdanda T.C. kimlik numarası üzerinden birleştirilmek suretiyle

düzenlenir.
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(4) Özel sektör işletmeleri tarafından düzenlenen icmal (Ek-3), borsada tescil yaptığı

isme göre hazırlanır. Özel sektör işletmeleri; fark ödemesi desteği icmallerini (Ek-3), üreticinin

kayıtlı olduğu ÇAY-KUR fabrikası bazında hazırlar. Özel sektör işletmeleri kendisine yaş çay

satan üreticinin birden fazla ÇAY-KUR fabrikasına kayıtlı olması durumunda, her bir fabrika

için ayrı olmak üzere o üreticinin kayıtlı olduğu toplam fabrika sayısı kadar icmal hazırlar.

(5) Özel sektör işletmeleri tarafından, ÇAY-KUR fabrikası adına hazırlanacak olan ic-

malde (Ek-3), bir üreticiye ait destekleme bilgileri yalnızca bir satırda belirtilir. Aynı üretici

için birden fazla satırda destekleme bilgileri belirtilmez.

(6) Özel sektör işletmeleri tarafından hazırlanacak olan icmalde (Ek-3), “Ruhsat No.”

ve “Cüzdan No.” sütunlarına üreticinin ÇAY-KUR kayıtlarında yer alan ruhsat numarası ile

cüzdan numarası yazılır. Hiçbir şekilde ad, soyad ve baba adlarında kısaltma yapılmaz. İcmal-

lerde T.C. kimlik numarası belirtilmeyen üreticilere ödeme yapılmaz. Fark ödemesine esas ic-

maller bilgisayar ortamında hazırlanır ve icmallerin her sayfası yetkililer tarafından imzalanır.

Askı işlemleri

MADDE 12 – (1) ÇAY-KUR fabrikaları tarafından üretici bazında hazırlanan, üretici-

lerin 2019 yılı üretim sezonunda satmış olduğu toplam yaş çay miktarlarına göre hesaplanan

destek tutarlarını gösteren üretici icmalleri (Ek-5), ÇAY-KUR’a ait çay fabrikalarında 10 gün

süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkarma, indirme, tarih ve saati tutanağa bağlanır. Askı süresince

herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak her-

hangi bir itiraz değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(2) ÇAY-KUR’a ait çay fabrikaları tarafından icmallerin askıda kalma süresi zarfında

maddi hatalara ilişkin olarak yapılan yazılı itirazlar, askı süresi ve bu sürenin bitiminden itibaren

10 gün içerisinde değerlendirilir. Askı süresince yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda

icmallerde düzeltme yapılmış ise icmaller yeniden düzenlenir. Düzenlenen icmallerdeki destek

tutarları ÇAY-KUR tarafından ödenek tahsisi için Bakanlığa bildirilir.

(3) Özel sektör işletmelerince düzenlenen icmallerin (Ek-3 ve Ek-4)  karşılaştırması

yapılır. Tespit edilen hatalar, ilgili işletmeye bir yazı ile bildirilerek birlikte düzeltilmesi sağ-

lanır.

(4) Özel sektör işletmeleri tarafından ÇAY-KUR fabrikalarında üreticilik kaydı bulun-

mayan üreticiler adına icmal düzenlenmiş ise bu üreticilerin fark ödemesi desteğinden yarar-

lanamayacakları ilgili özel sektör işletmelerine yazı ile bildirilir.

Fark ödemesi desteğinden yararlanamayacak olanlar

MADDE 13 – (1) Mücbir sebepler, fark ödemesi desteğinden faydalanacak kişinin ölü-

mü, yangın, deprem ve sel gibi tabii afetler dışında aşağıdaki üreticiler fark ödemesi desteğin-

den yararlanamazlar:

a) 9 uncu maddede belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerle başvuruda bulunmayan

üreticiler.

b) Askı listelerinde ismi bulunmayan veya askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların

düzeltilmesi için yazılı başvuruda bulunmayan üreticiler.

c) Ruhsatsız üreticiler.

ç) Üretim sezonundan önce ruhsatlı üreticiliği sona erenler.

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                               21 Kasım 2019 – Sayı : 30955



d) 2/4/2012 tarihli ve 2012/3067 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname
Verilmesine Dair Karar doğrultusunda ruhsatını yenilemeyen üreticiler.

e) Kamu kurum ve kuruluşları.
Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 14 – (1) Yaş çay ürünü fark ödemesi desteği ödemelerinin denetimini sağla-
yacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde di-
ğer kamu kurum ve kuruluşları ile ziraat odaları ve ticaret borsalarının hizmetlerinden yarar-
lanılır.

(2) İlgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırla-
dıkları belgelerden sorumludurlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye
neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek
dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte, anılan
Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge
veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken
sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen
belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata
sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme
programından yararlandırılmazlar.

Sorumluluk

MADDE 15 – (1) Kamu ve özel sektör yaş çay işletmeleri, satın aldıkları yaş çay yap-
rağı karşılığı, 213 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince müstahsil makbuzu veya fatura
ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenleyerek üreticiye vermek zorundadır. Bu belgelerin
üretici tarafından beş yıl saklanması zorunludur.

(2) Kamu ve özel sektör yaş çay işletmeleri düzenledikleri bilgi ve belgelerin doğrulu-
ğundan sorumludurlar. Ürün teslim edildiği halde, ürün karşılığı belge vermeyen yaş çay işlet-
meleri hakkında, 213 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca ceza kovuşturması ve diğer ka-
nuni işlemler yapılır.

(3) Kamu ve özel sektör işletmeleri fark ödemesi desteği ile ilgili olarak yapılan tüm
bilgi ve belgelerin suretlerini kontrol amacıyla muhafaza ederler.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 16 – (1) 29/1/2019 tarihli ve 30670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2018
Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/53)
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/8)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı

belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz

olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin

usul ve esasları içerir.

Gözetim uygulaması

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlı-

ğınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi

gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

Başvuru

MADDE 3 – (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Ba-

kanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza

Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile

yapılır. Ayrıca, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvurulabilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yap-

mak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlem-

leri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında

belge türü alanında “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi”, Tebliğ/Karar alanında ise bu Tebliğ
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seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin

eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza

ile imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.

(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması ha-

linde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu

kullanılır.

İnceleme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asılları

Bakanlık tarafından başvuru sahibinden istenebilir. Ayrıca sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik

veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Gözetim belgesinin kullanımına ilişkin bilgiler

MADDE 5 – (1) Gözetim Belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda

yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde Gümrükler Tek Pencere Sistemi ta-

rafından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tara-

fından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında

beyan edilir. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.

(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, Gözetim Bel-

gesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer

alan e-posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üze-

rine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak İthalat Genel

Müdürlüğüne bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

(3) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

Yaptırım

MADDE 6 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerde baş-

vuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık

veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik gide-

rilinceye kadar Gözetim Belgesi düzenlenmez.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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KURUL KARARI

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan:

KARAR

Karar Tarihi : 18/10/2019

Karar No : 2019/308

Toplantı Sıra Sayısı : 2019/37

Konu Özeti : …

Toplantıya Katılan Üyeler

Başkan : Prof. Dr. Faruk BİLİR

Üyeler : Bayram ARSLAN, Hasan AYDIN, Şaban BABA, 

Dr. İhsan Ezel BÜYÜKSEKBAN, Murat KARAKAYA, 

Dr. Cengiz PAŞAOĞLU

Kişisel Verileri Koruma Kurumuna intikal eden ihbarlar kapsamında avukatlar/hukuk

büroları ile finans, gayrimenkul danışmanlık, sigorta vb. sektörlerde faaliyet gösteren bazı kişi

ve kuruluşlar tarafından muhtelif yollarla elde edilen veriler üzerinden vatandaşların kimlik

ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerinin sorgulanmasına imkân tanıyan yazılım/program/uy-

gulamaların kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda bu du-

rumun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun veri sorumlularının veri güvenli-

ğine ilişkin yükümlülüklerini düzenleyen 12 nci maddesi hükümlerine aykırılık oluşturduğu

dikkate alınarak, yaşanabilecek veri güvenliği ihlallerinin önüne geçilmesini teminen; 

- Bu mahiyetteki yazılımları/programları/uygulamaları kullandığı tespit edilenler hak-

kında Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli işlemlerin tesisi için konunun, 5271 sayılı

Ceza Muhakemesi Kanununun 158 inci maddesi hükmü uyarınca ihbaren ilgili Cumhuriyet

Başsavcılıklarına bildirileceği,

- Kişisel Verileri Koruma Kurulunun görev alanına giren yönüyle de veri sorumluları

hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 18 inci maddesi hükmü çerçe-

vesinde idari işlem tesis edileceği

hususlarında kamuoyunun bilgilendirilmesine,

- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 15 inci maddesinin altıncı fıkrası

hükmü uyarınca alınan bu ilke kararının Resmi Gazete ile Kurumun internet sitesinde yayım-

lanmasına

oybirliği ile karar verilmiştir. 
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 10160 

—— • —— 
Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10159 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ TESİSİ SATILACAKTIR 

Büyükorhan Yaylakent Akaryakıt Turizm Taşımcılık Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketinden:  

1 - Büyükorhan Yaylakent Akaryakıt Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi bünyesinde kurulu bulunan 1 adet 999 kW Güneş Enerji Santrali tesisi satışa çıkartılmıştır. 

2 - İhaleye ait şartname ve ekleri her gün mesai saatleri dahilinde (Bursa) Büyükorhan 

Belediyesi Hizmet binası içinde bulunan şirkete ait ofisten görülebilir ve 12.000,00.-TL bedelle 

satın alınabilir. 

3 - İhale Büyükorhan Belediyesi toplantı salonunda, 03/12/2019 tarihinde Salı günü, saat 

14:00 da, 2886 Sayılı Kanunun 45. 46. 47. 48. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle 

yapılacaktır. 

4 - Satışı yapılacak GES tesisi 6.000.000,00.-TL+KDV muhammen bedel üzerinden 

ihaleye çıkartılacak olup, Geçici teminatı 180.000,00.-TL dir. 

5 - İhaleye girecek isteklilerden aranılan belgeler; 

Gerçek kişiler için 

a) İmza Beyanı 

b) Kimlik Fotokopisi 

c) İkametgah Belgesi 

d) Sabıka Kaydı 

e) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz 

f) İhale dosyasının satın alındığına dair dosya makbuzu 

g) Borcu yoktur yazısı. (SGK, Vergi Dairesi, Büyükorhan Belediyesi ve GES e ait 

şirketten alınacaktır.) 

h) Vekaleten ihaleye girecekler için noterden alınmış vekaletname 

Tüzel kişiler için 

a)İstekliler veya tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte 

bulunacak kişilerin Noter tasdikli vekaletnameleri ve yetkili olduklarına dair imza 

sirküleri, 

b) Oda faaliyet belgeleri, 

c) Vergi levhası, 

d) Ticaret sicil gazetesi 

e) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz 

f) İhale dosyasının satın alındığına dair dosya makbuzu 

g) Borcu yoktur yazısı. (SGK, Vergi Dairesi, Büyükorhan Belediyesi ve GES e ait 

şirketten alınacaktır.) 

h) Kanuni ikametgah adres beyanı 

6 - İsteklilerin ihaleye katılmak için 5. maddede istenilen belgeleri ihale saatine kadar 

İhale Komisyonuna ibraz etmeleri şarttır. 

7 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İLAN OLUNUR. 10192/1-1 
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6 KALEM BİLİŞİM/DONANIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri 

Başkanlığı Harp Karargahı ve Muhabere Elektronik Tesisler Komutanlığı ihtiyacı 6 Kalem 

Bilişim/Donanım Malzemesi Kuruluşça hazırlanan Genel ve Teknik İsterler Listesine 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 Genel ve Teknik İsterler Listesi, 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, 29.11.2019 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’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgelerin Genel ve Teknik İsterler Listesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, 

uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar 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. 

 10150/1-1 
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1 KISIM 11 KALEM MUHTELİF FTR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ihtiyacı  

"1 Kısım 11 Kalem Muhtelif FTR Cihazı", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan malzeme listesine ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları 

listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (Ekli Liste) 

Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 29.11.2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 10184/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTARDA AĞ ANAHTARLAMA  

CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Orman Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve 

miktarda Ağ Anahtarlama Cihazı teknik şartnamesine ve Cisco 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, markası, 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, 29.11.2019 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’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve istenilen markasına 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. 

 10169/1-1 
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ŞİRKET ÖNSEÇİM İLANI 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Hizmete açılmış, Niğde-Pozantı, Anadolu ve Edirne-İstanbul Otoyolları üzerinde yer alan 

sırasıyla aşağıda yerleri ve adları verilen, 

1. Niğde-Pozantı Otoyolu Km: 298+500’deki Niğde B Tipi Otoyol Hizmet Tesisi (çift 

taraflı) ve Bu Tesise Bağlı Km: 340+050’deki Kırkgeçit D Tipi Otoyol Hizmet Tesisi (tek taraflı), 

2. Edirne-İstanbul Otoyolu Km: 196+000’daki Muratbey D Tipi Otoyol Hizmet Tesisi 

(tek taraflı), 

3. Anadolu Otoyolu Km: 56+600’deki Tavşancıl D Tipi Otoyol Hizmet Tesisi (tek 

taraflı)’nin 

Projelendirilmesi, Yapımı, Bakımı, İşletilmesi İşletme Süresince İDARE’ye Yıllık Pay ve 

Kira Ödenmesi ile Görev Süresi Sonunda İDARE’ye Bedelsiz ve Kullanılabilir Durumda 

Devredilmesi İşleri için 3465 sayılı Kanun ve bu kanuna ait 4186 sayılı Uygulama Yönetmeliği 

esaslarına göre ve 4047 sayılı Kanun’un 2. maddesi uyarınca 3996 sayılı Kanun’un 12. madde 

hükümlerinden yararlanmak suretiyle ayrı ayrı görevlendirmeler yapılacaktır. 

Görevlendirmeye katılacak şirketlerin belirlenmesi için önseçim yapılacaktır. Önseçime, 

özel hukuk hükümlerine tabi ve sermaye şirketi statüsüne sahip sermaye şirketleri müracaat 

edebilecektir. 

Söz konusu işlerin görevlendirilmesine ilgi duyan şirketlerin Karayolları Genel 

Müdürlüğü, İşletmeler Dairesi Başkanlığı’ndan 1.500,00-TL. (BinbeşyüzTürk Lirası) karşılığında 

temin edecekleri önseçim şartnamesinin ekindeki formları doldurarak; 

1. Niğde-Pozantı Otoyolu Km: 298+500’deki Niğde B Tipi Otoyol Hizmet Tesisi (çift 

taraflı) ve Bu Tesise Bağlı Km: 340+050’deki Kırkgeçit D Tipi Otoyol Hizmet Tesisi (tek taraflı) 

için 07.01.2020 günü 17:00’a kadar, 

2. Edirne-İstanbul Otoyolu Km: 196+000’daki Muratbey D Tipi (tek taraflı) ve Anadolu 

Otoyolu Km: 56+600’deki Tavşancıl D Tipi (tek taraflı) Otoyol Hizmet Tesisi için 08.01.2020 

günü 17:00’a kadar, 

Karayolları Genel Müdürlüğü, İşletmeler Dairesi Başkanlığı’na vermeleri gerekmektedir. 

Yapılacak önseçim sonucunda yeterli görülen ve davet mektubu gönderilen şirketler teklif 

belgelerini (Teklif Verme Şartnamesi, Sözleşme Tasarısı, Teknik Şartname, Otoyol Hizmet 

Tesisleri Bakım ve İşletme El Kitabı, Otoyol Hizmet Tesisleri Bakım ve İşletme Şartnamesi, 

Ardışık Tesisler İtinereri (akaryakıt tesisleri için) ile Planlar) 3500,00.- TL. (Üçbinbeşyüz Türk 

Lirası) karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü, İşletmeler Dairesi Başkanlığı’ndan alacaktır. 

İlgilenenlere duyurulur. 10165/1-1 
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ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüze ait 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan 

1.000.000 Adet 1000 Gr. TTYY Rize Turist çay poşeti, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak 
Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9' uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın 
alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 04.12.2019 günü saat 14:00'e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:00'de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3'ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 10110/1-1 
—— • —— 

200 GR RİZE TURİST ÇAYI BASKILI BOBİN SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 12.000 kg 200 gr Rize Turist Çayı Baskılı Bobin %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında 
Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.12.2019 tarihi saat 14:00'a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:00'da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3'ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz,bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 10111/1-1 
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KONUT İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türk Kızılay Bandırma Şube Başkanlığından: 
Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Dere Mahallesinde Konut İnşaatı Anahtar Teslimi Birim 

Fiyat Esasına Göre Yaptırılacaktır. 
1 - Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Dere Mahallesi, 25 pafta, 90 ada, 5 parselde kayıtlı 

75,52 m2 yüzölçümlü arsa üzerine bodrum + 5 katlı toplam 353 m2 konut inşaatı yapılması işinin 
Kızılay’ın yaptırdığı ve onaylattığı projeler ve detayları uyarınca sözleşme ve eki şartnameler 
doğrultusunda tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç vb giderler yüklenici tarafından karşılanmak 
üzere ANAHTAR TESLİMİ BİRİM FİYAT ESASINA GÖRE YAPILMASI işidir. 

2 - Firmalar birinci keşif bedelinin en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 
birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler İhsaniye Mh. Servet Çırpan Cd. No: 33 Bandırma - Balıkesir 
adresindeki Türk Kızılay Bandırma Şubesinden 250,00.-TL karşılığında temin edilebilecektir. 

4 - İdari, mali ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
5 - Firmaların ihale zarflarını en geç 16 Aralık 2019 Pazartesi günü saat:17.00’ye kadar 

Türk Kızılay Bandırma Şubesi evrak kayıt servisine göndermiş olmaları gerekmektedir. 
6 - İki nolu “Teklif ve Teminat Mektubu Zarfı” 17 Aralık 2019 Salı günü saat: 14.00’de 

Türk Kızılay Bandırma Şubesi Toplantı Salonunda açılacaktır. 
7 - Postada meydana gelecek olan gecikmeler dikkate alınmaz. 
8 - Telgraf, mail ve faxla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 
 10133/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 13.11.2019 Karar No:7370 
ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI : Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. 
• MERKEZİ VE 
TEBLİGAT ADRESİ : Dumluca Sokak No:19 Beysukent/ANKARA 
• MÜRACAAT TARİHİ : 24.04.2019 
RUHSATIN: 
• KONUSU : Süre uzatımı 
• PAFTA NUMARASI : AR/ARR/K/N36-d 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 61.755 hektar 
• BÖLGESİ  : Kara 
• KAPSADIĞI İLLERİ : Osmaniye, Hatay, Adana 
• VERİLİŞ TARİHİ : 03.09.2014 
TALEP: 
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. sahip bulunduğu, yukarıda bölgesi, 

illeri, yüzölçümü ve pafta numarası yazılı petrol arama ruhsatının süresinin 03.09.2019 tarihinden 
itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince iki yıl 
süreyle uzatılması için müracaatta bulunmuştur. 

KARAR: 
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin süre uzatılmasına ait evrakları 

incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği 
hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, bölgenin 
hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek, ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla, 
AR/ARR/K/N36-d pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresinin, 6491 sayılı Türk Petrol 
Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince, 03.09.2019 tarihinden 03.09.2021 tarihine 
kadar iki yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiştir. 10089/1-1 
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Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 10196/1-1 
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Batman Belediyesi Personel Anonim Şirketinden: 

 
 10193/1-1 
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Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 

48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili 

yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri 

doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın yayınlandığı 

tarihten itibaren 15 gündür. İlan olunur. 

1 - Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere öğretim üyeleri alınacaktır.  

2 - Kanuni şartlara haiz adayların başvuru süresi içerisinde; Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığı’na bizzat başvurmaları gerekmektedir. 

3 - Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmakla birlikte, 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kayseri 

Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilen şartları taşıyor olmak. (İlgili 

kadrolara başvuran adayların Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri’ni 

sağlayıp sağlamadığı ilgili birimin yönetim kurulunca seçilecek 3 (üç) öğretim üyesinden oluşan 

bir komisyon tarafından değerlendirilir ve rapora bağlanır. Ölçütleri sağlamadığı tespit edilen 

adayların başvuruları kabul edilmez) 

4 - Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Üniversitemiz web 

sitesinde (www.kayseri.edu.tr) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana 

sayfasının Atanma Kriterleri bölümünde yer almaktadır 

5 - Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları 

dikkate alınmayacaktır.  

6 - İlan hakkında Kayseri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın 0352 207 66 66-

45073 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.  

7 - Başvuru evrakları ve yayın dosyaları geri iade edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara 

uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular atamaları yapılmış olsa dahi geçersiz sayılarak 

atamalar iptal edilecektir.  

8 - Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU İÇİN 

- Adayların ilan edilen doçentlik kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Kayseri 

Üniversitesi’nde açık bulunan doçentlik kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda 

Senato ilkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından 

kabulü zorunludur. 

- 2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak, 

- Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca 

onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik belgesi, 

doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet 

fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya haricinde) Personel Daire Başkanlığına teslim 

etmeleri gerekmektedir 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU İÇİN 

- Adayların ilan edilen Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının 

Kayseri Üniversitesi’nde ilgili birimde açık bulunan Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvurma, 
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yükseltilme ve atanma konusunda Senato İlkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara 

uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur. 

- 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak. 

- Adayların, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış 

lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik belgeleri, nüfus cüzdan 

fotokopisi, yabancı dil belgesi, askerlik belgelerinin tasdikli örneği ve iki adet fotoğrafı 

(Çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya haricinde) Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri 

gerekmektedir. Dr. Öğretim Üyesi adayları Personel Daire Başkanlığına başvuru yaptıktan sonra, 

son başvuru tarihinden önce olmak kaydıyla 4 takım yayın dosyasını ilan verilen birime 

(Fakülte/Yüksekokul/MYO ) teslim edeceklerdir. 

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) veya YDS sınavından; fakülte ve 

yüksekokul kadrolarına yapılacak atamalar için en az 65 (altmış beş) puan ya da eşdeğeri kabul 

edilen bir dil sınavından en az 65 (altmış beş) puanın muadili bir puan, meslek yüksekokulu 

kadrolarına yapılacak atamalar için en az 55 (elli beş) puan ya da eşdeğeri kabul edilen bir dil 

sınavından en az 55 (elli beş) puanın muadili bir puan almış olmak. Çalışma alanı bir yabancı dil 

olan bölümlerde çalışma alanı dışındaki başka bir dilde eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı 

dil sınavından fakülte ve yüksekokul kadrolarına yapılacak atamalar için en az 65 (altmış beş) 

puan veya muadili bir puan, meslek yüksekokulu kadrolarına yapılacak atamalar için en az 55 

(elli beş) puan veya muadili bir puan almış olmak. 

Not: 

- 2547 Sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında 

başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.  

- Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine Üniversitemiz Akademik 

Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları 

puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir. 

- Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.kayseri.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında 

mevcuttur. 
 

İLAN 

NO 
BİRİMİ 

BÖL/ABD/ 

ASD/PROG 
UNVANI DRC ADET AÇIKLAMA 

1001 
Develi İslami 

İlimler Fakültesi 
Hadis Doçent 2 1 

Doçentliğini Hadis Alanında 

Almış Olmak. 

1002 
Develi İslami 

İlimler Fakültesi 
Din Bilimleri 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 1 

Dinler Tarihi Alanında Doktora 

Yapmış Olmak. 

Yeni Dini Hareketlerle İlgili 

Çalışmaları Bulunmak. 

1003 Bünyan MYO 
Sivil Savunma ve 

İtfaiyecilik 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Kimya Alanında 

Almış Olmak. 

İndoller ve Ağır Metaller 

Konularında Çalışmaları 

Olmak. 

 10197/1-1 
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İlan Tarihi : 21.11.2019 

Son Başvuru Tarihi : 05.12.2019 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile 

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca 

aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi 

içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2 - Özgeçmiş (YÖK formatında)  

3 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

4 - Nüfus cüzdanının onaylı sureti 

5 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) 

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gereklidir) 

6 - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Kriterlerine uygun olarak Akademik Çalışmalar Puanlama Tablosunun (EK 1) bizzat aday 

tarafından çalışmalarının detaylı bir şekilde doldurularak (puan hesaplamaları yapılmış) 1 adet 

çıktı halinde dilekçesine eklenmesi, gerekmektedir. Jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da her 

sayfası imzalı şekilde bu belgelerin konulması gerekmektedir. 

7 - YDS'den en az 60 puan veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir 

yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini 

İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. 

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 

Adayların Üniversitemize şahsen, noter onaylı vekaletle veya yazılı olarak yetkilendirdiği 

kişi vasıtası ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi 

içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılan başvurular 

kabul edilmeyecektir.  

İlanımıza www.ayvansaray.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM/ 

PROGRAM 

KADRO 

ÜNVANI 

KADRO 

SAYISI KOŞULLAR 

Mühendislik Fakültesi 
Bilgisayar 

Mühendisliği 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 
Bilgisayar Mühendisliği alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Güzel Sanatlar, 

Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 

Mimarlık 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 
Mimarlık alanında doktora yapmış 

olmak. 

 10173/1/1-1 
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen 

kadrolara Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi 

içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

ÖĞRETİM/ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- Başvurdukları kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi 

2- Özgeçmiş (YÖK formatında) 

3- ALES belgesi veya yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında 

çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge  

4- YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil 

Sınavından almış oldukları puanı belirten belge.(Araştırma görevlisi ilanları için geçerlidir.) 

5- Diplomalar fotokopileri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğinin onaylanmış olması gereklidir) 

6- Not dökümleri 

7- Çalışma belgesi (SGK hizmet belgesi ile beraber) (yabancı diller bölümü için) 

8- Nüfus cüzdanı fotokopisi 

9- Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş) 

10- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis, tecil, muaf) 

11- Bilimsel çalışma ve yayınlar (varsa eklenecektir)  

Başvurular Üniversitemiz ilgili Fakülte Dekanlığı/Meslek Yüksekokul Müdürlüğü’ne son 

başvuru tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır(elektronik posta yoluyla yapılan 

başvurular geçersiz sayılacaktır).Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan 

adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. İlanımıza www.ayvansaray.edu.tr adresinden 

ulaşılabilir. 

 

FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM/ 

PROGRAM 

KADRO 

ÜNVANI 

KADRO 

SAYISI KOŞULLAR 

Güzel Sanatlar, 

Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi 

Görsel İletişim 

Tasarımı 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Görsel İletişim, Görsel İletişim 

Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel 

İletişim Tasarımı alanlarının birinde 

tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

Güzel Sanatlar, 

Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi 

Grafik 

Tasarımı 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Grafik Tasarım/Grafik Tasarımı 

alanında tezli yüksek lisans yapıyor 

olmak. 
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Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Bilgisayar Mühendisliği bölümü 

lisans mezunu olup, alanında tezli 

yüksek lisans yapmış ya da yapıyor 

olmak. 

Rektörlük Yabancı Diller 
Öğretim 

Görevlisi 
1 

İngilizce Öğretmenliği bölümü lisans 

mezunu olup, alanında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. Yükseköğretim 

kurumlarında en az 5 yıl ders verme 

deneyimine sahip olmak. 

Plato Meslek 

Yüksekokulu 

Uçak 

Teknolojisi 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Hava Trafik Kontrol, Havacılık 

Yönetimi, Havacılık İşletmeciliği, 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, 

Ulaştırma ve Lojistik, Lojistik 

Yönetimi, Uçak Mühendisliği veya 

Pilotaj bölümü lisans mezunu olup, 

belirtilen alanlardan birinde tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 

Plato Meslek 

Yüksekokulu 

Eczane 

Hizmetleri 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Kimya, Biyokimya veya Kimya 

Mühendisliği mezunu olup, alanında 

tezli yüksek lisans mezunu olmak. 

Plato Meslek 

Yüksekokulu 

Eczane 

Hizmetleri 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Eczacılık Fakültesi mezunu olup, 

alanında tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. 

Plato Meslek 

Yüksekokulu 

Patoloji 

Laboratuvar 

Teknikleri 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Tıp fakültesi mezunu olup, Patoloji 

alanında tıpta uzmanlığını 

tamamlamış olmak. 

Plato Meslek 

Yüksekokulu 

Bankacılık ve 

Sigortacılık 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Maliye bölümü lisans mezunu olup, 

Maliye alanında doktora yapıyor 

olmak. 

 

Duyuru Başlama Tarihi : 21.11.2019 

Son Başvuru Tarihi : 05.12.2019 

Ön Değerlendirme Tarihi : 09.12.2019  

Sınav Giriş Tarihi : 12.12.2019  

Sonuç Açıklama Tarihi : 16.12.2019  

Not: Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde 

yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır.  10173/2/1-1 
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İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 
sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem 
Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 
Yönetmelik" uyarınca 5 (beş) 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- Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET) (Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar) 
Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir 
i. 10 yıl ve üzeri bilişim sektörü tecrübesi sahibi olmak 
ii. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış 

olmak ve bunu belgelemek. 
iii. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak. 
iv. HTML, HTTP, JavaScript, CSS, XML, JSON, Ajax, JQuery teknolojileri, Restful 

API/Soap web servis yapıları ve responsive uygulama konularında deneyimli olmak 
v. .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak. 
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vi. Yazılım güvenliği ve 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, NET Core, gibi teknolojiler hakkında bilgi 

sahibi olmak. 
ix. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi 

olmak. 
x. 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. SGK GSS Medula sistemine yazılım entegrasyonları konusunda deneyimli olmak 
xv. E-Nabız paketlerinin entegrasyonu konularında deneyimli olmak. 
xvi. Laboratuvar Bilgi Sistemleri (LIS), Radyoloji Bilgi Sistemleri (RIS) ve PACS 

sistemleri konusunda tecrübeli olmak 
xvii. NoSql ve BigData konularında bilgi sahibi olmak, büyük ölçekli veriler üzerinde 

uygulama geliştirmiş olmak 
Tercihen 
xviii. Angular konusunda bilgi sahibi olmak 
xix. HL7, ASTM, DICOM, MODBUS, IVR standart ve konularında bilgi sahibi olmak 
xx. Yazılım dokümantasyon süreçleri ve ilgili kalite yönetim sistemleri konusunda 

deneyimli olmak 
xxi. Kurumlar arası entegrasyon konularında tecrübeli olmak, proje ve süreç aşamalarını 

yönetmiş olmak 
xxii. Proje Yönetim Süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak 
b-)Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET) (Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar) 
Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir 
i. 10 yıl ve üzeri bilişim sektörü tecrübesi sahibi olmak 
ii. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış 

olmak ve bunu belgelemek. 
iii. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak. 
iv. HTML, HTTP, JavaScript, CSS, XML, JSON, Ajax, JQuery teknolojileri, Restful 

API/Soap web servis yapıları ve responsive uygulama konularında deneyimli olmak 
v. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM 

(Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak. 
vi. .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak. 
vii. Yazılım güvenliği ve Unit test konusunda bilgi sahibi olmak. 
viii. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM 

(Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak. 
ix. Web servisleri, SOAP, REST, WCF, NET Core gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak. 
x. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak. 
xi. MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak. 
xii. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak. 
xiii. Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS,GIT,SVN vb.) kullanmış olmak. 
xiv. En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme 

süreçlerinde çalışmış olmak. 
xv. SGK GSS Medula sistemine yazılım entegrasyonları konusunda deneyimli olmak 
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xvi. E-Nabız paketlerinin entegrasyonu konularında deneyimli olmak. 
xvii. Sağlık Sektöründe Gelir İdaresi Uygulamaları konusunda tecrübe sahibi 
Tercihen 
xviii. Angular konusunda bilgi sahibi olmak 
xix. Android mobil uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak 
xx. Yazılım dokümantasyon süreçleri ve ilgili kalite yönetim sistemleri konusunda 

deneyimli olmak 
xxi. Kurumlar arası entegrasyon konularında tecrübeli olmak, proje ve süreç aşamalarını 

yönetmiş olmak 
xxii. Proje Yönetim Süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak 
c-)Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET) (3 Kat) 
Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir 
i. 10 yıl ve üzeri bilişim sektörü tecrübesi sahibi olmak 
ii. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış 

olmak ve bunu belgelemek. 
iii. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak. 
iv. HTML, HTTP, JavaScript, CSS, XML, JSON, Ajax, JQuery teknolojileri, Restful 

API/Soap web servis yapıları ve responsive uygulama konularında deneyimli olmak 
v. .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak. 
vi. Yazılım güvenliği ve 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 ve 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. İTS(İlaç Takip Sistemi) ve ÜTS(Ürün Takip Sistemi) entegrasyonları konusunda 

deneyimli olmak. 
xv. SGK GSS Medula sistemine yazılım entegrasyonları konusunda deneyimli olmak 
xvi. E-Nabız paketlerinin entegrasyonu konularında deneyimli olmak. 
Tercihen 
xvii. Yazılım dokümantasyon süreçleri ve ilgili kalite yönetim sistemleri konusunda 

deneyimli olmak 
xviii. Microsoft.NET tabanlı uygulamalar ile Oracle veri tabanı teknolojisi üzerinde 

PL/SQL dilini kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak. 
xix. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) analiz ve tasarımı ile birlikte Oracle 

Forms/Reports Builder ile HBYS yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak. 
xx. Java teknolojileri ile kurumsal yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak. 
ç-) Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET) (3 Kat) 
Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir 
i. 10 yıl ve üzeri bilişim sektörü tecrübesi sahibi olmak 
ii. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış 

olmak ve bunu belgelemek. 
iii. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak. 
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iv. HTML, HTTP, JavaScript, CSS, XML, JSON, Ajax, JQuery teknolojileri, Restful 
API/Soap web servis yapıları ve responsive uygulama konularında deneyimli olmak 

v. .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak. 
vi. Yazılım güvenliği ve 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 ve 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. SGK GSS Medula sistemine yazılım entegrasyonları konusunda deneyimli olmak 
xv. Veteriner uygulamaları (Hayvan Hastanesi süreçlerinde) yazılım geliştirme 

deneyimine sahip olmak 
Tercihen 
xvi. Yazılım dokümantasyon süreçleri ve ilgili kalite yönetim sistemleri konusunda 

deneyimli olmak 
xvii. Microsoft.NET tabanlı uygulamalar ile Oracle veri tabanı teknolojisi üzerinde 

PL/SQL dilini kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak. 
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) analiz ve tasarımı ile birlikte Oracle 

Forms/Reports Builder ile HBYS yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak. 
d-)Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET) (2 Kat) 
Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir 
i. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış 

olmak ve bunu belgelemek. 
ii. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak. 
iii. HTML, HTTP, JavaScript, CSS, XML, JSON, Ajax, JQuery teknolojileri, Restful 

API/Soap web servis yapıları ve responsive uygulama konularında deneyimli olmak 
iv. .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak. 
v. Yazılım güvenliği ve 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 ve MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak. 
x. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak. 
xi. Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS,GIT,SVN vb.) kullanmış olmak. 
xii. En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme 

süreçlerinde çalışmış olmak. 
xiii. SGK GSS Medula sistemine yazılım entegrasyonları konusunda deneyimli olmak 
xiv. E-Nabız paketlerinin entegrasyonu konularında deneyimli olmak. 
Tercihen 
xv. Yazılım dokümantasyon süreçleri ve ilgili kalite yönetim sistemleri konusunda 

deneyimli olmak 
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xvi. Microsoft.NET tabanlı uygulamalar ile Oracle veri tabanı teknolojisi üzerinde 
PL/SQL dilini kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak. 

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) analiz ve tasarımı ile birlikte Oracle 
Forms/Reports Builder ile HBYS yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak 

II-İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ 
Başvurular, 21/11/2019 - 05/12/2019 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, 05/12/2019 
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 :  21/11/2019 
Başvuru Bitiş Tarihi : 05/12/2019 
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 
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dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya 
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 06/12/2019 
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. Web Programlama ve teknolojileri 
11. Pozisyonla ilgili diğer konular, 
 

İş Tanımı Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları 

Yazılım Geliştirme Uzmanı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sırasında belirtilenler 
 
Yazılı sınav, 09/12/2019 tarihinde saat 14:00 - 16:00 saatleri arasında İstanbul 

Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü Seminer Salonu Avcılar İstanbul adresinde yapılacaktır. 
Mülakat 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, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı 

sınav tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde www.istanbulc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. 
Sözlü 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. 

 10138/1-1 
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Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından: 

PERSONEL ALIM İLANI 

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), TR82 Düzey 2 Bölgesi’nde (Çankırı, 

Kastamonu, Sinop İlleri) kurulan bir bölgesel kalkınma ajansı olup; Ajansın merkezi 

Kastamonu’dadır. Ajansımıza “4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile 

Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü 

maddesi” ve “Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği” hükümleri uyarınca; TR82 Düzey 2 

Bölgesi’nde çalışmak isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine 

güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, 

her üç ilde de görev yapabilecek, seyahat engeli bulunmayan 1 (bir) İç Denetçi, 1 (bir) Hukuk 

Müşaviri, 8 (Sekiz) Uzman Personel alımı yapılacaktır. Sınavda başarılı olanlar, Bölge illerinden 

(Çankırı, Kastamonu ve Sinop illeri) Ajansın uygun göreceği herhangi birinde istihdam 

edilecektir. İç denetçi ve hukuk müşaviri ajans merkezi olan Kastamonu’da istihdam edilecektir. 

Başvuru Tarihi : 12 Aralık 2019 – 27 Aralık 2019  

Başvuru Yeri : sinavbasvuru.sanayi.gov.tr  

Sınav Tarihi : 22 Ocak 2020 – 24 Ocak 2020 

Sınav Yeri  : Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Kuzeykent Mah. Kayın Sokak  

  No: 9, Kastamonu 

BAŞVURU VE İŞE ALINMADA ARANAN ŞARTLAR İLE GENEL HUSUSLAR 

1 - GENEL ŞARTLAR 

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

- Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz 

kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, 

resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı 

hükümlü bulunmamak, 

- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması (personel alım süreci içerisinde Ajans 

tarafından yaptırılacaktır) yapılmış olmak, 

- Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

- Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak, 

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

2 - İÇ DENETÇİ (1 KİŞİ)  

2.1 Asgari Nitelikler: 

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği 

YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun 

olmak,  

- Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az beş yıl çalışmış olmak ve 

kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından 

birine sahip olmak, 

- Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 

Sınavı’nda (YDS) İngilizce dilinden (D) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği 

kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (D) düzeyine karşılık 

gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak. 
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3 - HUKUK MÜŞAVİRİ (1 KİŞİ)  
3.1 Asgari Nitelikler:  
- Yükseköğretim kurumlarının dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültelerinden veya 

bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından mezun olmak,  

- Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından; 22-28-29 Temmuz 2018 ve 
14-20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) Tablo 
1’deki puan türünden en az 80 puan almış olmak,  

 
Tablo 1: Başvuracak Hukuk Müşaviri Adaylarından İstenen KPSS Puan Türleri ve Taban Puan 

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 
Alan 

Puan Türü Taban Puanı 

Alınması 
Planlanan
Kişi Sayısı

Sözlü Sınava 
Çağrılacak Personel

Sayısı 

Hukuk P4 80 1 5 
 
- Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde 

veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan 
başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru 
tarihi itibarıyla sahip olmak, 

- Tercihen avukatlık stajının tamamlamış olmak, 
- Uzman personel olarak alımı gerçekleştirilecek olan hukuk müşavirinin görevlendirilmesi 

Yönetim Kurulu kararıyla olacaktır. 
4 - UZMAN (8 KİŞİ)  
4.1 Asgari Nitelikler: 
- Tablo 2’de belirtilen mezuniyet dallarından en az dört yıllık lisans eğitimi veren 

yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki 
ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

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

- Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından; 22-28-29 Temmuz 2018 ve 
14-20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) Tablo 2 
deki ilgili puan türünden en az 80 puan almış olmak. 

 
Tablo 2: Başvuracak Uzman Personel Adaylarından İstenen KPSS Puan Türleri ve Taban Puan 

Kamu Personeli Seçme Sınavı 
(KPSS) 

Alan 

Puan Türü Taban Puanı 

Alınması 
Planlanan Kişi 

Sayısı 

Sözlü Sınava 
Çağrılacak 

Personel 
Sayısı 

Endüstri Mühendisliği P3 80 1 5 
İnşaat Mühendisliği P3 80 1 5 
Makine Mühendisliği P3 80 1 5 
Şehir ve Bölge Planlama P3 80 1 5 
İşletme P24 80 2 10 
İktisat P14 80 2 10 
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4.2 Uzman Personel İçin Tercih Sebepleri: 

- Öğrenim dalları itibariyle yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,  

- İngilizce dışında ikinci yabancı dil bilgisine sahip olmak,  

- Ajans faaliyet alanına giren konu ve konularda (ihracat, yatırım promosyonu, rekabetçilik ve 

kümelenme, kent pazarlaması, şehir tanıtım ve markalaşma, girişimcilik, destinasyon yönetimi, 

insan kaynakları, stratejik planlama, fizibilite hazırlama, proje yönetimi ve sosyal içerme) bilgi ve 

tecrübeye sahip olmak. 

 

5 - AÇIKLAMA  

Denklik tablosuna ÖSYM’ nin aşağıdaki linkinden ulaşılabilir: 

https://www.osym.gov.tr/Eklenti/101,yabanci-dil-esdegerlikleri-250713pdf.pdf?() 

 

6 - BAŞVURU 

Başvurular, 12 Aralık 2019 tarihinden başlayarak 27 Aralık 2019 tarihi saat 23.59'a kadar 

sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sınav 

Başvuru bağlantısından yapılacaktır. 

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle 

elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih 

nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili 

bölümlerine eklemeleri zorunludur. 

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun 

olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

 

Tablo 3: Elektronik Ortamda Yapılacak Başvurularda Adaylar İçin Hazırlanan Kontrol Listesi  

 Belge 
Uzman 

Personel 

Hukuk 

Müşaviri 

İç 

Denetçi 

1 Özgeçmiş ve Fotoğraf √ √ √ 

2 Diploma ya da Mezuniyet Belgesi √ √ √ 

3 
2018-2019 yıllarında yapılan KPSS 

Sonuç Belgesi 
√ √   

4 

Sınav başvuru tarihinden önceki 5 

yıl içinde alınmış Yabancı Dil 

Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuç 

belgesi ya da buna denkliği 

Yükseköğretim Kurulunca kabul 

edilen uluslararası geçerliliği 

bulunan yabancı dil belgesi 

√ √ √ 

5 
Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir 

belgeler  
√ √ √ 

6 

Sınav başvuru tarihinden önceki 1 

ay içerisinde alınmış Adli Sicil 

Kaydı 

√ √ √ 
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7 

Erkek adaylar için askerlik görevini 

yapmış, muaf veya en az 1 yıl 

erteletmiş olduğunu gösteren 

belgeler 

√ √ √ 

8 

İç denetçi adayları için kamuda 

veya özel sektörde denetim elemanı 

olarak en az 5 (beş) yıl fiilen 

çalışmış olduğunu gösterir SGK 

hizmet belgesi ve kurum hizmet 

belgesi 

  √ 

9 

İç denetçi adayları için kamu iç 

denetim sertifikası veya uluslararası 

eş değerliği bulunan iç denetim 

sertifikası 

  √ 

 

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için 

yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu, başvuru 

sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır. 

 

7 - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI 

Yapılan başvuruların Ajans tarafından dosya üzerinde değerlendirilmesinin akabinde 

yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 

06 Ocak 2020 tarihinde Ajansın web sitesi olan www.kuzka.gov.tr internet sayfasında ilan 

edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Başvurular, KPSS puanına göre alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için sıralanacak 

ve belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar olarak 

Ajansın internet sitesinde ilan edilecektir. 

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

davet edilecektir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan 

olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe 

aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına 

alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla 

sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi 

sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet 

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Sınava girecek İç denetçi adayların belirlenmesinde Kalkınma Ajansları Personel 

Yönetmeliği ekinde yer alan değerlendirme kriterleri kıyasen uygulanacaktır.  

 

Tablo 4: Unvanlarına Göre Sözlü Sınava Çağrılacak Personel Aday Sayıları 

Personelin Unvanı Alınacak Personeli Sayısı Sözlü Sınava Çağrılacak Azami Aday Sayısı 

İç Denetçi 1 (bir) kişi 5 (beş) kişi 

Hukuk Müşaviri 1 (bir) kişi 5 (beş) kişi 

Uzman Personel 8 (sekiz) kişi 40 (kırk) kişi 
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Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, yarışma sınavına katılmaya hak 
kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde yapılır. Yönetim Kurulu başkanı 
tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından 
en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla 
on beş güne kadar uzatılabilir. 

 
8 - SINAV YERİ VE TARİHİ 
İç denetçi, hukuk müşaviri ve uzman personel adayları için yarışma sınavı 22 Ocak 2020 

– 24 Ocak 2020 tarihleri arasında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Kuzeykent Mah. Kayın 
Sokak No: 9, Kastamonu adresinde yapılacaktır. Ajans, herhangi bir sebep ile Ajansın web 
sitesinde yayınlamak sureti ile son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, mülakata çağrılacakların 
açıklanma tarihini değiştirmeye, sınav tarihini ve yerini değiştirmeye ve yeniden belirlemeye 
yetkilidir. 

 
9 - YARIŞMA SINAVININ YAPILIŞ ŞEKLİ VE İÇERİĞİ 
Yarışma sınavı “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki 

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

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

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

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

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş 
kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp 
başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. 
Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda 
ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir. 

 
11 - SONUÇLARIN DUYURULMASI VE GÖREVE BAŞLAMA 
Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi 

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

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir 
makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde 
bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat 
edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep 
nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz. 
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Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda 

bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan 

adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri 

hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.  

 

12 - PERSONELİN İSTİHDAMI VE DENEME SÜRESİ 

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

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

konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı ya da Yönetim Kurulunun vereceği 

yetkiye istinaden Ajans Genel Sekreteri tarafından imzalanır. 

Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen 

görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici, 

personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere 

sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur. 

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, 

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

Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır. 

 

13 - DİĞER HUSULAR 

13.1 Ajansın Faaliyet Konusu: Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları 

arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel 

potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve 

politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, 

bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır.  

13.2 Kişisel ve Mesleki Gelişim Fırsatları: Ajansımız yeniliğe ve değişime açık olma, 

personel ve iş yapma kalitesi, fiziksel ve teknolojik imkanlar, paydaşlarla iyi ilişkiler içerisinde 

olma, tarafsız ve şeffaf bir kurum olması nedeniyle itibar edilen bir kurum olup sahip olduğu 

kamu-özel hibrit yapı çalışanları diğer kurumlara nazaran farklı bir çalışma deneyimi 

sunmaktadır. Ajansımız sunduğu eğitim fırsatları ve projeler sayesinde çeşitli kariyer fırsatlar 

sunarak ajans yaptığı çalışmalar ve üstlendiği görevler ile diğer kurumlar arasında da prestije 

sahip olması nedeniyle ileriye dönük kariyer fırsatları sunmaktadır. 

13.3 Mali ve Sosyal Haklar: Kamu tüzel kişiliğine haiz olan Ajansımızda işe alımı 

gerçekleştirilecek olan personel, mali ve sosyal haklar açısından 375 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname’nin ilgili maddeleri kapsamında ve iş mevzuatı çerçevesinde, sosyal güvenlik 

açısından ise 5510 sayılı Kanunun 4-a statüsünde belirsiz süreli iş sözleşmesi akdedilerek istihdam 

edilecektir. 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 
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