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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK, YÖNEYLEM VE

AKTÜERYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi İstatistik, Yö-

neylem ve Aktüerya Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-

netim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesi İstatistik, Yöneylem ve

Aktüerya Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

larına ve bu organların görevlerine ve çalışma esaslarına 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.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

20 Ocak 2020
PAZARTESİ
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (AKÜİAMER): Afyon Kocatepe Üniversitesi İstatistik, Yöneylem ve Aktüerya

Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdürlük: Merkez Müdürlüğünü,

d) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü, 

e) Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; uluslararası istatistik meslek değerleri ve ilkeleri

doğrultusunda akademisyenlere, araştırmacılara, lisansüstü öğrencilere, yerli ve yabancı kurum

ve kuruluşlara istatistiksel danışmanlık hizmeti vermek, araştırma ve uygulama projeleri ta-

sarlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve raporlamak, istatistik ve ilgili konularda yayın yapmak,

araştırmacılara istatistik üzerine eğitim kursları vermek, istatistik ve diğer anabilim dallarında

lisans ve lisansüstü öğrencilere istatistiksel danışmanlık eğitimi vermek ve sertifika programları

açmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilimsel bilgiyi yetişkinler ve kurumlarla paylaşarak, kuramsal bilgiyi uygulama ile

bütünleştirerek toplum yararına sunmak ve bu süreçleri geliştirerek akademik, bireysel ve top-

lumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak.

b) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları her türlü

alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar

planlamak, düzenlemek.

c) Rektörlüğe bağlı bölümlerde bu amaçla yürütülen her türlü etkinliğin koordinasyo-

nunu sağlamak.

ç) Öğrencilerin yanı sıra, sanayi ve hizmet kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak,

eğitim programları veya danışmanlık sunmak veya sunulmasına aracılık etmek.

d) Bölümlerin bağlantılı olduğu diğer programlar konusunda öğrencilerin yetişmesini

sağlamak.

e) Bölümlere destek olacak alanlarda yapılacak sertifika programları ile öğrencileri

çoklu becerilerle donatmak.
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f) Amaçları doğrultusundaki tüm etkinliklerini, yaşam boyu öğrenme, meslek içi eğitim,

kurumlara eğitim, sertifika programları, önceden programlanmış seminerler, çeşitli kesimlere

yönelik konferanslar gibi yollarla gerçekleştirmek.

g) Hayat boyu öğrenme çerçevesinde eğitim programları düzenlemek.

ğ) Faaliyet alanları ile ilgili olarak ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazır-

lamak.

h) Farklı şehirlerde Merkeze ait şubeler veya eğitim, danışmanlık ve benzeri birimleri

açmak veya açtırmak.

ı) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile Merkezin amaçlarına uygun iş birliği yapmak.

i) Faaliyet alanları ile ilgili her türlü danışmanlık hizmeti vermek.

j) Genel katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek.

k) İnternet veya karma eğitim yoluyla her yaş ve gruplara yönelik elektronik eğitim

programları sunmak.

l) Ulusal ve uluslararası seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar, alan araştırma-

larını organize etmek.

m) Ara eleman yetiştirmeye yönelik kurslar açmak veya her tür yöntemle eğitim hizmeti

sunmak.

n) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Üniversitede iş yeri

hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimleri her tür yön-

temle düzenlemek, eğitime katılanlara eğitim katılım belgesi düzenlemek, yayın hazırlamak,

danışmanlık yapmak.

o) Ulusal ve uluslararası belgelendirme sertifikasyonu eğitimlerini her tür yöntemle dü-

zenlemek, sınavlar yapmak, ilgili mevzuatına göre belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.

ö) Ulusal ve uluslararası her türlü eserlerin süreli-süresiz basım ve yayınını her türlü

yöntem ile yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde kitaplık ve arşiv oluşturmak.

p) İhtiyaç duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, ruh ve be-

den sağlığını geliştirecek, katılımcı bir toplum yapısının oluşmasına katkı sağlayacak prog-

ramlar geliştirmek.

r) Ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standart-

ları geliştirmeye yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.

s) Gerek görüldüğü durumlarda eğitim ve sertifika ve benzeri programları Bologna sü-

recine uygun Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) temelli kredi sistemine uygun olarak ger-

çekleştirmek, ilgili programın tamamlanmasına yönelik önceden kazanılmış yeterlilikleri ta-

nımak.

ş) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, eğitim, belgelendirme, basın-yayın, danışmanlık

ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
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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 ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir.

Müdür kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki

kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün

görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı kendisine vekâlet eder. Görevi ba-

şında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni Müdür görevlendirilir. Müdür faaliyetlerin

düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede

sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu Yönetmelik ve ilgili

diğer mevzuat hükümlerine göre Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütül-

mesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini belirlemek, toplantıya

başkanlık etmek.

c) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini belirlemek, toplantıya

başkanlık etmek, Merkezin hazırladığı uygulama, araştırma ve bu konularla ilgili çalışma plan

ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma Kuruluna sunmak.

ç) Gerektiğinde Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.

d) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek.

e) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

f) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp,

Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

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

ğ) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her takvim

yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim

Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

h) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü

çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma

ve faaliyetleri yönlendirmek.

ı) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili araştırma ve uygulama merkezleri, resmi ve özel kurum

ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak, ortak projeler geliştir-

mek ve üretmek.
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i) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek,

personel görevlendirmeleriyle ilgili Rektörlüğe teklifte bulunmak.

j) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitimi amacı ile yurt

içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, bir müdür yardımcısı ile

Müdür tarafından önerilen Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görev-

lendirilecek Merkezin faaliyet alanlarında uzman beş üye olmak üzere toplam yedi kişiden olu-

şur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlen-

dirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı

yöntemle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün davetiyle salt çoğunlukla toplanır ve merkezin faaliyet-

lerini gözden geçirerek ilgili konularda oy çokluğuyla karar alır. Oy eşitliği durumunda Mü-

dürün oyunun içinde olduğu karar esas alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği

kendiliğinden sona erer.

(4) Yönetim Kurulunun, Merkezin yönetimi ile ilgili konulardaki görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.

b) Merkezin her türlü faaliyetleriyle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını

yapmak ve yönetmek.

c) Yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek ça-

lışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.

f) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında bir müdür yardımcısı, Yö-

netim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen

dört öğretim üyesi ile bu üyelerin önerdikleri arasından Rektörün görevlendireceği kamu ve/ve-

ya özel kurum ve/veya sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olan dış paydaşlardan oluşur.

Dış paydaş üyeleri Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli ilgili kamu ve özel kurum ve ku-

ruluşlardaki uzman kişiler, yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmaları olan kişilerden olmak

üzere yediden fazla olamaz ve üç yıllığına görevlendirilir. 

(2) Danışma Kurulu, Üniversite Danışma Kurulunun belirlediği çalışma takvimine göre

Birim Sekreterliğinin tüm üyelere yaptığı davet ile bahar ve güz yarıyıllarında olmak üzere

yılda en az iki kez toplanır. Kurul toplantı tarihleri kurul sekretaryası tarafından yazılı olarak

duyurulur. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya

çağırabilir. 

20 Ocak 2020 – Sayı : 31014                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Görev süresi sona eren üye, tekrar

görevlendirilebilir.

(4) Kurumlarını temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlarındaki görevlerinin sona

ermesi halinde kurul üyelikleri de sona erer. Görevi sona eren üyenin yerine yukarıdaki bahsi

geçen yeni üye seçiminde izlenen yol takip edilerek yeni üye seçilir.

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapmak ve önerilerde bulunmak. 

b) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak Merkezin faaliyetlerine des-

tek sağlamak.

c) Merkezin faaliyet alanlarında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda pro-

je, seminer, tez çalışmaları, panel, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel etkinliklerin ya-

pılmasına ilişkin eşgüdümü sağlamak.

ç) Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda çeşitli tavsiye kararları almak ve

Üniversite Danışma Kuruluna önermek.

d) Merkez Danışma Kurulunda alınan kararları bir rapor halinde Üniversite Danışma

Kuruluna sunmak.

e) Üniversite Danışma Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün önerisi

üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon

Kocatepe Üniversitesi İstatistik, Yöneylem ve Aktüerya Uygulama ve Araştırma Merkezi Yö-

netmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KOCATEPE BÜYÜK TAARRUZ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Bü-

yük Taarruz Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Büyük Taarruz

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Büyük Taarruz Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdürlük: Merkez Müdürlüğünü,

d) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü, 

e) Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Her yönüyle Büyük Taarruzu, sonuçlarını, etkilerini, savaşın gidişatına etki eden şah-

siyetleri, savaşın geçtiği coğrafyayı açığa çıkaran bilimsel araştırma ve faaliyetlerde bulunmak.

b) Büyük Taarruzla ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan yararlanarak bilgi birikimini

artırmak, bu bilgi birikimini kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir hale getirmek, fotoğraf, slayt,

film, belge ve benzeri bilgi kaynaklarından arşiv oluşturmak.

c) Büyük Taarruzun, Atatürk’ün liderlik ve kumandanlık vasıfları açısından yeri ve öne-

mini ortaya çıkarmak.

20 Ocak 2020 – Sayı : 31014                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



ç) Büyük Taarruz sırasında bölge halkının silahlı kuvvetlerle dayanışması ve gösterdiği
fedakârlıkları ortaya çıkarmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Büyük Taarruzla ilgili kitap ve makale türünde yayınlarda bulunmak.
b) Büyük Taarruzla ilgili konferans, panel ve sempozyum düzenlemek.
c) Yukarıda belirtilen konularda, yurt dışında ve yurt içinde yapılan çalışmaları takip

ve teşvik etmek.
ç) Büyük Taarruzu geniş kitlelere daha iyi anlatabilmek amacıyla belgeseller hazırlamak.
d) Kocatepe ve Büyük Taarruzun ülkenin birlik ve beraberliğine katkıda bulunacak şe-

kilde kutlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir. Müdür,
kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi mü-
dür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında
bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı kendisine vekâlet eder. Görevi başında bulunmama
süresi altı ayı aştığı takdirde yeni Müdür görevlendirilir. Müdür faaliyetlerin düzenli bir şekilde
yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

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

diğer mevzuat hükümlerine göre Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütül-
mesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini belirlemek, toplantıya
başkanlık etmek.

c) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini belirlemek, toplantıya
başkanlık etmek, Merkezin hazırladığı uygulama, araştırma ve bu konularla ilgili çalışma plan
ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma Kuruluna sunmak.

ç) Gerektiğinde Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.
d) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek.
e) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.
f) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp

Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
g) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
ğ) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her takvim

yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim
Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
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h) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü
çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma
ve faaliyetleri yönlendirmek.

ı) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili araştırma ve uygulama merkezleri, resmi ve özel kurum
ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak, ortak projeler geliştir-
mek ve üretmek.

i) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek,
personel görevlendirmeleriyle ilgili Rektörlüğe teklifte bulunmak.

j) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitimi amacı ile yurt
içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, bir müdür yardımcısı ile
Müdür tarafından önerilen Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görev-
lendirilecek Merkezin faaliyet alanlarında uzman beş üye olmak üzere toplam yedi kişiden olu-
şur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden görevlen-
dirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı
yöntemle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün davetiyle salt çoğunlukla toplanır ve Merkezin faaliyet-
lerini gözden geçirerek ilgili konularda oy çokluğuyla karar alır. Oy eşitliği durumunda Mü-
dürün oyunun içinde olduğu karar esas alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği
kendiliğinden sona erer.

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

yapmak ve yönetmek.
c) Yıllık faaliyet raporunu inceleyip, onaylamak.
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

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

lışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
e) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.
f) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında bir müdür yardımcısı, Yö-
netim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen
dört öğretim üyesi ile bu üyelerin önerdikleri arasından Rektörün görevlendireceği kamu ve/ve-
ya özel kurum ve/veya sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olan dış paydaşlardan oluşur.
Dış paydaş üyeleri Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli ilgili kamu ve özel kurum ve ku-
ruluşlardaki uzman kişiler, yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmaları olan kişilerden olmak
üzere yediden fazla olamaz ve üç yıllığına görevlendirilir. 

(2) Danışma Kurulu, Üniversite Danışma Kurulunun belirlediği çalışma takvimine göre
Birim Sekreterliğinin tüm üyelere yaptığı davet ile bahar ve güz yarıyıllarında olmak üzere
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yılda en az iki kez toplanır. Kurul toplantı tarihleri kurul sekretaryası tarafından yazılı olarak
duyurulur. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya
çağırabilir. 

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Görev süresi sona eren üye, tekrar

görevlendirilebilir.

(4) Kurumlarını temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlarındaki görevlerinin sona

ermesi halinde kurul üyelikleri de sona erer. Görevi sona eren üyenin yerine yukarıdaki bahsi

geçen yeni üye seçiminde izlenen yol takip edilerek yeni üye seçilir.

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapmak ve önerilerde bulunmak. 

b) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak Merkezin faaliyetlerine des-

tek sağlamak.

c) Merkezin faaliyet alanlarında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda pro-

je, seminer, tez çalışmaları, panel, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel etkinliklerin ya-

pılmasına ilişkin eşgüdümü sağlamak.

ç) Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda çeşitli tavsiye kararları almak ve

Üniversite Danışma Kuruluna önermek.

d) Merkez Danışma Kurulunda alınan kararları bir rapor halinde Üniversite Danışma

Kuruluna sunmak.

e) Üniversite Danışma Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün önerisi

üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 22/5/2006 tarihli ve 26175 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon

Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Büyük Taarruz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Afyon Kocatepe Üniversitesinden:
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER SAĞLIK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Sağlık

Uygulama ve Araştırma Merkezi (VSUAM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygu-

lama ve Araştırma Merkezi (VSUAM)’nin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (Hastane): Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi (VSUAM)’ni,
c) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü (Hastane Başhekimini),
ç) Müdürlük: Merkez Müdürlüğünü,
d) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü, 
e) Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Merkeze getirilen hasta hayvanlara poliklinik ve klinik hizmetlerini sunmak.
b) Veteriner hekim ve veteriner sağlık personeli eğitimlerine katkıda bulunmak.
c) Bilimsel çalışmalar için uygun araştırma ve uygulama olanakları sağlamak.
ç) Veteriner Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki veteriner sağlık hizmetleri ile ilgili

alanlarda eğitim-öğretim veren eğitim kurumları ve diğer kurumlarla işbirliği yapmak.
d) Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların tespiti ve kontrolünde etkin rol oynamak.
e) Modern hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunarak hayvan

sağlık hizmetlerinin kaliteli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Veteriner sağlık hizmeti almak üzere hastaneye getirilen hayvanlara çağdaş, bilimsel

ve etik değerlere bağlı ve güvenilir sağlık hizmeti sunmak.
b) Veteriner Fakültesi öğrencilerine hasta hayvan üzerinde uygulama imkânı sağlamak.
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c) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren veteriner hekim ve veteriner sağlık personeli
yetiştiren fakülte ve diğer eğitim-öğretim birimleri öncelikli olmak üzere araştırma ve uygulama
faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak.

ç) Bölgesel ve ulusal alanda hayvan sağlığı ve refahının korunması ve geliştirilmesi
için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek.

d) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam ve hayvan sevgisi bilinci kazanmalarını ve
bu alandaki projelerde etkin görev almalarını sağlamak ve bu alanda çalışmak isteyenleri des-
teklemek.

e) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve
kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında bütünleşme görevini
üstlenmek.

f) Merkezin alanı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş bir-
liği yapmak.

g) Merkezin alanı ile ilgili konularda meslek içi ve toplumsal eğitim çalışmaları, kurslar,
seminerler, konferanslar ve kongreler düzenlemek.

ğ) Kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörün sorunları ile ilgili araştırma-geliştirme
çalışmalarında bulunmak, danışmanlık hizmetleri vermek.

h) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için üniversite-sanayi işbirliği çerçeve-
sinde, her türlü proje çalışmaları, kitap, dergi bültenleri yayımlamak ve elektronik ortamlarda
yayımlar yapmak.

ı) Rektörlük ve yetkili kurullara faaliyetlerle ilgili rapor sunmak.

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 ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar aynı yöntemle
görevlendirilebilir. Müdür kendisine yardımcı olmak üzere Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler
Bölümü öğretim elemanları arasından en az bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek
üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yar-
dımcısı kendisine vekâlet eder. Görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni
Müdür görevlendirilir. Müdür faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve
denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

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

diğer mevzuat hükümlerine göre Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütül-
mesini sağlamak.

b) Merkezin klinik, poliklinik, acil servis, eczane, ameliyathane ile tanı ve araştırma
laboratuvarları gibi hizmet birimlerinin Merkez amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli,
uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak ve bunun için gerekli fiziki
şartları oluşturmak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini belirlemek, toplantıya
başkanlık etmek.
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ç) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini belirlemek, toplantıya
başkanlık etmek, Merkezin hazırladığı uygulama, araştırma ve bu konularla ilgili çalışma plan
ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma Kuruluna sunmak.

d) Gerektiğinde Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.
e) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek.
f) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.
g) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp

Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
ğ) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
h) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her takvim

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

ı) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü
çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma
ve faaliyetleri yönlendirmek.

i) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili araştırma ve uygulama merkezleri, resmi ve özel kurum
ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak, ortak projeler geliştir-
mek ve üretmek.

j) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek,
personel görevlendirmeleriyle ilgili Rektörlüğe teklifte bulunmak.

k) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitimi amacı ile yurt
içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, bir müdür yardımcısı ile

müdür tarafından önerilen Veteriner Fakültesi öğretim elemanları arasından Rektör tarafından
görevlendirilecek beş üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin
görev süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan
ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün davetiyle salt çoğunlukla toplanır ve merkezin faaliyet-
lerini gözden geçirerek ilgili konularda oy çokluğuyla karar alır. Oy eşitliği durumunda Mü-
dürün oyunun içinde olduğu karar esas alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği
kendiliğinden sona erer.

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

yapmak ve yönetmek.
c) Yıllık faaliyet raporunu inceleyip, onaylamak.
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

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

lışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
e) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.
f) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında bir müdür yardımcısı, Yö-

netim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen
dört öğretim üyesi ile bu üyelerin önerdikleri arasından Rektörün görevlendireceği kamu ve/veya
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özel kurum ve/veya sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olan dış paydaşlardan oluşur. Dış
paydaş üyeleri Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluş-
lardaki uzman kişiler, yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmaları olan kişilerden olmak üzere
yediden fazla olamaz ve üç yıllığına görevlendirilir. 

(2) Danışma Kurulu, Üniversite Danışma Kurulunun belirlediği çalışma takvimine göre
Birim Sekreterliğinin tüm üyelere yaptığı davet ile bahar ve güz yarıyıllarında olmak üzere
yılda en az iki kez toplanır. Kurul toplantı tarihleri kurul sekretaryası tarafından yazılı olarak
duyurulur. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya
çağırabilir. 

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Görev süresi sona eren üye, tekrar
görevlendirilebilir.

(4) Kurumlarını temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlarındaki görevlerinin sona
ermesi halinde kurul üyelikleri de sona erer. Görevi sona eren üyenin yerine yukarıdaki bahsi
geçen yeni üye seçiminde izlenen yol takip edilerek yeni üye seçilir.

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapmak ve önerilerde bulunmak. 
b) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak Merkezin faaliyetlerine des-

tek sağlamak.
c) Merkezin faaliyet alanlarında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda pro-

je, seminer, tez çalışmaları, panel, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel etkinliklerin ya-
pılmasına ilişkin eşgüdümü sağlamak.

ç) Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda çeşitli tavsiye kararları almak ve
Üniversite Danışma Kuruluna önermek.

d) Merkez Danışma Kurulunda alınan kararları bir rapor halinde Üniversite Danışma
Kuruluna sunmak.

e) Üniversite Danışma Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün önerisi

üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 23/10/2011 tarihli ve 28093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon

Kocatepe Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Fenerbahçe Üniversitesinden:

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fenerbahçe Üniversitesi Türkçe Öğretimi

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

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

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fenerbahçe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.  

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;  

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (FBÜTÖMER): Fenerbahçe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve

Araştırma Merkezini, 

c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

ç) Mütevelli Heyet: Fenerbahçe Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 

d) Rektör: Fenerbahçe Üniversitesi Rektörünü, 

e) Üniversite: Fenerbahçe Üniversitesini, 

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Fenerbahçe Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

g) Yönetim Kurulu: Fenerbahçe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için

yurt dışından gelecek yabancı uyruklu öğrencilere, herhangi bir eğitim kurumunda öğrenci ol-

mayıp Türkçe öğrenme talebiyle müracaatta bulunan kişilere Türkçe öğretmek, yabancılara

Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştiril-

mesini sağlamak, bu konularda gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak, ilgili
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ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak ortak proje faaliyetleri yürütmek

ve toplanan bilgilerin ulusal ve uluslararası alanda düzenlenecek çeşitli etkinliklerle paylaşıl-

masını yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe dilini öğretmek. 

b) Türkçe öğretimi verecek öğretim elemanlarının daha iyi yetiştirilmesini sağlamak

ve bunun için kurs ve seminerler düzenlemek. 

c) Türkçe’nin yabancılara öğretimi alanında bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak

ve bu konularla ilgili raporlar hazırlamak. 

ç) Merkezin amaçlarına uygun olarak ulusal ve uluslararası düzeyde ortak kongre, se-

miner,  çalıştay, toplantı, eğitim ve benzeri etkinliklerle sertifikalı veya sertifikasız eğitim prog-

ramları düzenlemek. 

d) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetle-

rini gerçekleştirmek; ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak

veya bu tür projelere katkıda bulunmak.

e) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çer-

çevesinde, ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek.

f) Fenerbahçe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iş birliği

yaparak; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler,

toplantılar ile sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları düzenlemek. 

g) Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği

yapmak.

ğ) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar

hazırlamak, yaptırılacak araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet ve benzeri yayın

araçları vasıtasıyla duyurmak.  

h) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.

ı) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak. 

i) Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv oluşturmak.

j) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel ça-

lıştırmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturmak. 

k) Araştırma, inceleme, proje ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesinde yerli ve ya-

bancı uzmanlardan yararlanmak.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Çalışma Esasları

Merkezin yönetim organları ve görevleri

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:  

a) Müdür.  

b) Yönetim Kurulu. 

c) Danışma Kurulu. 
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektörün önerisi üzerine, Mütevelli Heyet Başkanı tarafından,

tercihen Üniversitenin ilgili bölüm başkanı, konu ile ilgili öğretim elemanları veya üniversite-

lerin ilgili bölümlerinden mezun ve konu ile ilgili alanlarda bilgi ve deneyimi olan kişiler ara-

sından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün önerisi üzerine, Merkezin faaliyetlerinde Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversite

öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi Rektör tarafından üç yıl süreyle Müdür yardımcısı

olarak görevlendirilir. Müdürün görevde bulunmadığı durumlarda, Müdür yardımcılarından

biri müdüre vekâlet eder. Herhangi bir nedenle Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi ba-

şında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle

yeni bir müdür görevlendirilir.  

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.  

b) Merkez faaliyetlerinin, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğ-

rultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak. 

c) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya

çağırmak. 

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak. 

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

ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yürütmek. 

e) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve bütçe

taslağının hazırlanmasını sağlayarak Yönetim Kuruluna sunmak; Yönetim Kurulunca kabul

edilen faaliyet raporu ile çalışma programı ve bütçe taslağını Mütevelli Heyetin onayına sun-

mak üzere Rektöre iletmek, onaylanan çalışma programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak

ve izlemek.

f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, görev-

lendirmeler için Mütevelli Heyete teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje

gruplarını oluşturmak. 

g) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordi-

nasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek.  

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Üniversitenin ter-

cihen Türkçe öğretimi ile ilgili bölümlerindeki öğretim elemanları olmak üzere diğer öğretim

elemanları veya diğer üniversitelerin Türkçe öğretimi ile ilgili bölümlerinden mezun ve konuyla

ilgili alanlarda deneyimli kişiler arasından, Müdürün ve Rektörün önerisi üzerine görevlendi-

rilen beş üyeden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görev-

lendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, Müdürün teklifi üzerine yenileri gö-

revlendirilir. 
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(3) Yönetim Kurulu, müdürün çağrısıyla ayda en az bir kez olağan olarak toplanır. Yö-

netim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.  

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin konularda

kararlar almak.  

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları belirlemek, dönem sonunda Müdür tarafından sunulan raporu değerlen-

dirmek.  

c) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı ve bütçe tas-

lağını görüşmek ve değerlendirmek.  

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; konularında uzman akademik personel ile Merke-

zin faaliyet alanında çalışmış veya bu konularda tecrübesi olan ve gerektiğinde bilgisine baş-

vurulabilecek kişiler arasından, Müdürün teklifi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından görevlen-

dirilen beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler

tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, Müdürün teklifi üzerine

yeni üyeler görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez top-

lanır.  

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde ta-

nımlanan amaçlar çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş, öneri ve değerlendir-

melerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.  

Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetleri kapsamında

Müdürün önerisi ile çalışma birimi, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan bi-

rimlerde çalıştırılmak üzere yeterli sayıda personel, Müdürün teklifi üzerine Mütevelli Heyet

Başkanı tarafından görevlendirilir.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Mütevelli Heyet ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.  

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü yürütür.  
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Galatasaray Üniversitesinden:
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki enstitü,

fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve bölümlerde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki enstitü, fakülte,

yüksekokul, meslek yüksekokulu ve bölümlerde yürütülen kayıt, danışmanlık, geçişler, çift
anadal, yandal, değişim programları, eğitim-öğretim, sınavlar, başarı değerlendirme sistemi,
kayıt silme ve diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddeleri ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim
Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik birim: Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki enstitülerde anabilim dalı

başkanlıklarını, bölümü olan fakültelerde bölüm başkanlıklarını, bölümü olmayan fakültelerde
dekanlıkları ve yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüklerini,

b) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları öğrenci
iş yüküne dayalı ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine trans-
ferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Bölüm: Galatasaray Üniversitesi bünyesinde fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokul-
larına bağlı, amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan
veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşan öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama bi-
rimlerinden her birini,

ç) Danışman: Lisansüstü programlarda ilgili enstitü yönetmelikleriyle belirlenen nite-
likleri haiz öğretim elemanını, lisans ve ön lisans programlarında öğrenci danışmanı olarak gö-
revlendirilen kadrolu öğretim üyesini, öğretim görevlisini ve doktor araştırma görevlisini,

d) Diploma eki: Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya
hak kazanan öğrencilere, uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda edindikleri nitelik-
lerin akademik ve mesleki tanınırlılığını sağlamak amacıyla Galatasaray Üniversitesi tarafından
diplomalarına ek olarak verilen, ancak diplomanın yerini almayan belgeyi,

e) Eğitim-Öğretim Programları Koordinasyon Komisyonu: Galatasaray Üniversitesi
Senatosu tarafından teşkil edilen Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim Programları Koor-
dinasyon Komisyonunu,

f) Enstitü: Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki, birden fazla ilgili ve benzer bilim
dalında lisansüstü öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan akademik birimlerden her
birini,

g) Fakülte: Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki her bir fakülteyi,
ğ) Hazırlık sınıfı: Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki yükseköğretime hazırlık sı-

nıflarını,
h) Meslek yüksekokulu: Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki meslek yüksekokulunu,
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ı) Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol: Bakanlar Kurulunun 4/5/1992 tarihli ve
92/2991 sayılı kararıyla onaylanan, Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu’na İlişkin Olarak
Fransız Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşma ve Ba-
kanlar Kurulunun 95/7434 sayılı Kararıyla onaylanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız
Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu’na İlişkin 14 Nisan
1992 Anlaşması’na Ek Protokol ile bu Ek Protokol’e ekli mektuplar ve 19 Ekim 1995 tarihli
mektupları,

i) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Galatasaray Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Baş-
kanlığını,

j) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,
k) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,
l) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,
m) Üniversite Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
n) Üst akademik birim: Üniversite bünyesindeki enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek

yüksekokulunu,
o) Yüksekokul: Üniversite bünyesindeki yüksekokulları,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri, Danışmanlık, Geçişler, Çift Anadal,

Yandal ve Değişim Programları

Kayıtlar
MADDE 5 – (1) Enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt yaptı-

rabilmek için Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol ile diğer ilgili mevzuata göre kayıt hak-
kını kazanmış olmak ve Senato veya Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilen belgelerle
birlikte ilan edilen süre içinde başvuruda bulunmak gerekir.

(2) Üniversitenin lisansüstü programlarına kayıt işlemleri ilgili enstitüler, lisans prog-
ramlarına kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, ön lisans programlarına kayıt işlemleri
ise ilgili meslek yüksekokulu tarafından yapılır.

Kayıt yenileme ve derse yazılma
MADDE 6 – (1) Öğrenciler yükümlü olmaları halinde katkı payı ya da öğrenim ücretini

yatırmak suretiyle akademik takvimde belirtilen süreler içinde, eğitim-öğretim programında
ilan edilen dersler arasından eğitim durumlarına uygun olanları, varsa önkoşulları da dikkate
alarak seçer ve kayıt yaptırırlar. Kayıt yenilemeleri için tanınacak süreler akademik takvimde
düzenlenir. Bu sürelere ilişkin değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Yükümlü oldukları halde katkı payını ya da öğrenim ücretini belirtilen süre içinde
yatırmayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

(3) Öğrencilerin kayıtlarını yenilemedikleri yarıyıl/dönemler öğretim süresinden sayılır.
Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Öğrencilerin kayıt yaptırdıkları yarıyıla ve diğer yarıyıllara ait olmak üzere alabi-
lecekleri azami AKTS değeri, çift anadal ve yandal programında kayıtlı öğrencilerin kayıtlı ol-
dukları her iki programdan bir yarıyılda alabilecekleri azami AKTS değeri ile kayıtlı oldukları
program dışındaki diğer programlardan alabilecekleri azami AKTS değeri üst akademik birim
yönetmeliklerinde belirlenir.

(5) Öğrenciler danışmalarınının onayını almak koşuluyla ilgili yarıyılın/dönemin ekle-bırak
takvimi içinde yazıldıkları dersi/dersleri bırakabilir veya yeni ders/derslere yazılabilirler.

(6) Kayıt yenileme işlemleri ilgili üst akademik birimlerce yürütülür.
Kayıt dondurma
MADDE 7 – (1) Öğrenciler, haklı ve geçerli mazeretleri olması halinde en az bir yarı-

yıl/dönem ve bir seferinde en çok iki yarıyıl/dönem olmak üzere, kayıtlı oldukları programın
normal süresinin yarısı kadar ilgili üst akademik birim yönetim kurulu kararı ile kayıt dondu-
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rabilirler. Kayıt dondurma süreleri normal öğretim süresine ve azami öğretim süresine dahil
edilmez. Hazırlık sınıfı öğrencileri için kayıt dondurma süresi bir yıldır. Hazırlık sınıfında kayıt
dondurma hakkını kullanan öğrencilere lisans eğitimleri boyunca en fazla üç yarıyıl, yüksek
lisans eğitimleri boyunca en fazla bir yarıyıl kayıt dondurma hakkı verilir. Öğrencinin tutuk-
luluk ve hükümlülük halleri ile eğitim-öğretimini sürdürmesine engel teşkil eden sağlık sorun-
larının devam ettiğinin sağlık kurulu raporu ile belgelendiği hallerde, üst akademik birim yö-
netim kurulunun önerisi üzerine, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile azami kayıt dondurma
süreleri, bu hallerin devam ettiği süreler kadar aşılabilir.

(2) Kayıt dondurmak için haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:
a) Öğrencilerin, üniversite hastaneleri veya diğer resmî sağlık kuruluşları ya da hasta

kabul yetkisi olan özel sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporları ile belgelenmiş
bulunan sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması.

b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla,
doğal afetler ve benzeri öngörülemeyen nedenlerle öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda
kalması.

c) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı
halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması sebebiyle öğrencinin eğitimine ara vermek
zorunda kaldığını belgelemesi ve mazeretinin ilgili üst akademik birim yönetim kurulunca ma-
kul kabul edilmesi.

ç) Öğrencinin öğrenimine devam etmesini engelleyecek düzeyde ekonomik zorluk için-
de bulunması ve bu mazeretinin ilgili üst akademik birim yönetim kurulunca makul kabul edil-
mesi.

d) Öğrenci hakkında, öğrencilik statüsünün ortadan kaldırılması sonucunu doğurmayan
bir fiil nedeniyle genel hükümlere göre verilmiş kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü olması.

e) Öğrencinin ilgili mevzuat uyarınca askere alınması.
f) Öğrencinin tutukluluk hali.
g) Öğrencinin ilgili üst akademik birim yönetim kurulunca uygun görülen bir kamu ku-

rumunun veya uluslararası anlaşmalarla kurulu bir organizasyonun yükseköğretim alanında
sunduğu en fazla bir yıl süreli yurt dışı eğitim bursu alması.

ğ) İlgili üst akademik birim yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üni-
versite Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak diğer hallerin ortaya çıkması.

(3) Öğrenciler, kayıt dondurma başvurularını, mazeretleri ve belgeleri ile birlikte, aka-
demik takvimde belirtilen yarıyıl/dönem kayıt yenileme tarihlerinden itibaren en geç 15 gün
içinde ilgili üst akademik birime yaparlar. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve sunulmayan
belgeler işleme konulmaz.

(4) Sağlık mazereti, doğal afet, tutukluluk, mahkumiyet ve askere alınma gibi öngörü-
lemeyen nedenlerle yıl/yarıyıl/dönem içinde de kayıt dondurulabilir. Bu durumlarda kayıt don-
durma başvurusunun, olayın meydana gelişinden itibaren 10 gün içinde yapılması gerekir.
Yıl/yarıyıl/dönem içinde kayıt dondurulması halinde, öğrenci o yılın/yarıyılın/dönemin bütünü
için kayıt dondurmuş sayılır. Ancak, yıl/yarıyıl/dönem sonu sınav dönemi başında veya içinde
kayıt dondurulduğu hallerde kayıt dondurma işlemi yıl/yarıyıl/dönem başından itibaren uygu-
lanmaz. Bu durumda öğrencinin kayıt dondurduğu dönemdeki sınav hakları saklı kalır. Bu hak-
lar, kayıt dondurma bitimini izleyen ve o derslerin sınavlarının yapılacağı ilk sınav döneminde
kullanılır.

(5) Kayıt dondurma süresi sona eren öğrenci, takip eden yıl/yarıyıl/dönem kayıt tarih-
lerinde kaydını yaptırır ve kaydını dondurduğu öğrenim durumundan itibaren öğrenciliğe de-
vam eder. Kaydını dondurmuş öğrenci öğrenimine devam etmek istediği takdirde dilekçe ile
ilgili üst akademik birime başvurur. Başvuru, öğrencinin devam zorunluluğu dikkate alınarak,
üst akademik birim yönetim kurulunca karara bağlanır.
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Danışmanlık
MADDE 8 – (1) Üniversitenin bir eğitim-öğretim programına ilk kez kayıt yaptıran

her öğrenci için, ilgili akademik birim yöneticisinin teklifi üzerine üst akademik birim yönetim
kurulu tarafından bir danışman atanır.

(2) Danışmanların görev ve sorumlulukları ile danışmanlık hizmetine ilişkin usul ve
esaslar Üniversite tarafından çıkarılan yönergede belirlenir.

Geçişler
MADDE 9 – (1) Ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler, 2547 sayılı Kanu-

nun birinci fıkrasının 45 inci maddesinin (e) bendi uyarınca Üniversitenin ilgili lisans prog-
ramlarına dikey geçiş yoluyla kabul edilir. Dikey geçiş yoluyla öğrenci alınacak programlar
ve bu öğrenciler için ayrılacak kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Dikey
geçişle kayıt yaptıracak öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan sınavla yerleştirilir. Bu şekilde
yerleştirilenler hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mes-
lek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine
Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Lisans ve ön lisans programlarına yatay geçiş yapılmasına ilişkin esaslar, konten-
janlar, lisans ve ön lisans bölümlerine yapılacak yatay geçişle öğrenci kabulü ve kayıtları;
24/10/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Üniversite tara-
fından çıkarılan yönergede belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

(3) Enstitülere yatay geçişler ilgili üst akademik birimlere ilişkin mevzuat hükümlerine
göre yapılır.

(4) Üniversitenin eğitim-öğretim programlarına yatay geçiş veya dikey geçişle gelen
öğrencilerin önceki diploma programlarından aldıkları ve başarılı oldukları derslerin intibakları
Üniversite tarafından çıkarılan yönerge hükümlerine göre yapılır.

Çift anadal ve yandal programları
MADDE 10 – (1) Üniversitede kayıtlı oldukları lisans/ön lisans programını üstün ba-

şarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir lisans/ön lisans programında diploma ala-
bilmelerine olanak sağlayacak çift anadal programlarının ve ilgi duydukları başka bir dalda
bilgilenmelerini sağlamak amacıyla oluşturulacak yandal programlarının açılması, içeriklerinin,
kontenjanlarının ve öğrenci kabulü koşullarının belirlenmesi ile bu programlarda eğitim-öğre-
tim ile başarı değerlendirmesi, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Üniversite tarafından çıkarılan yönergelerde be-
lirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Öğrenci değişim programları
MADDE 11 – (1) Üniversite ile yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim ku-

rumları arasında yapılan anlaşmalar gereğince öğrenci değişim programları uygulanabilir. De-
ğişim programlarının uygulanması ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Öğrenci kimlik kartı
MADDE 12 – (1) Üniversiteye kayıt yaptıran her öğrenciye, Öğrenci İşleri Daire Baş-

kanlığı tarafından öğrenci kimlik kartı verilir. Üniversiteden mezun olan, ayrılan veya herhangi
bir sebeple kaydı silinen öğrenciden kimlik kartı geri alınır.

(2) Öğrenci kimlik kartının çalınması, kaybedilmesi, herhangi bir nedenle kullanılama-
yacak hale gelmesi gibi durumlarda öğrencinin en kısa zamanda Öğrenci İşleri Daire Başkan-
lığını bilgilendirmesi gerekir. Bu gibi durumlarda öğrenci kimlik kartı iptal edilerek, yeni bir
kart düzenlenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim yılı ve şekli
MADDE 13 – (1) İlgili üst akademik birim kurulunun önerisi ve Eğitim-Öğretim Prog-

ramları Koordinasyon Komisyonunun olumlu görüşü üzerine öğretimin yıllık, yarıyıllık, dö-
nemlik, sınıf geçme veya ders geçme esaslı olması, Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol
ile diğer ilgili mevzuata göre Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Programın özelliğine göre Senato
kararıyla öğretim yılı üç dönemden de oluşabilir. Ancak, her bir yarıyıl veya dönem yetmiş öğ-
retim gününden az olamaz.

(3) Üst akademik birimlerin önerileri doğrultusunda, eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili
Üniversite akademik takvimi Eğitim-Öğretim Programları Koordinasyon Komisyonu tarafın-
dan hazırlanır, Senato tarafından onaylanır ve ilan edilir.

Öğretim süresi
MADDE 14 – (1) Hazırlık sınıflarında öğretim süresi, Fransızca dil hazırlık sınıfı ve

ileri Fransızca hazırlık sınıfının her biri için birer yıldır. Bu sınıflardan sadece birine devam
eden öğrenciler başarısız olmaları halinde ilgili sınıfı yalnızca bir kez tekrar edebilir. Ancak
her iki hazırlık sınıfına da devam eden öğrenciler için hazırlık sınıflarında öğretim süresi en
çok üç yıldır.

(2) Lisansüstü, lisans ve ön lisans programlarında öğretim süresi 2547 sayılı Kanun hü-
kümlerine göre belirlenir.

Eğitim-öğretimin içeriği
MADDE 15 – (1) Üniversitenin akademik birimlerinde eğitim-öğretim programları ile

eğitim planları, her yarıyıl/dönemde öğrencilerin en az 30 AKTS kredilik ders alabileceği şe-
kilde Üniversite tarafından çıkarılan yönerge hükümlerine göre düzenlenir. Bir eğitim-öğretim
programında yer alan her dersin içeriği ve başarı değerlendirme yöntemi ile haftalık ders prog-
ramı, akademik takvimde belirlenen yarıyıl/dönem kayıt yenileme tarihleri öncesinde Üniver-
sitenin internet sayfasında ilan edilir.

(2) Eğitim-öğretim programı, teorik ve uygulamalı (laboratuvar/uygulama çalışmaları,
seminer, staj, bitirme ödevi veya projeleri ve benzeri) derslerden oluşur ve ilgili üst akademik
birim kurulunun önerisi ile Eğitim-Öğretim Programları Koordinasyon Komisyonunun olumlu
görüşü üzerine Senato tarafından belirlenir.

(3) Hazırlık sınıflarında ve akademik birimlerin programlarında yer alacak dersler, bun-
ların saat ve AKTS kredisi karşılıkları ile çift anadal veya yandal programlarının içerikleri ve
ders seçme esasları ilgili üst akademik birimlerin eğitim-öğretim ve sınav yönetmelikleri ile
diğer ilgili mevzuat çerçevesinde, üst akademik birim kurulunun önerisi ve Eğitim-Öğretim
Programları Koordinasyon Komisyonunun olumlu görüşü üzerine Senato tarafından belirlenir.

(4) Engelli öğrencilerin eğitim-öğretimlerine yönelik gerekli düzenlemeler ilgili mev-
zuat çerçevesinde üst akademik birimler tarafından yapılır.

Devam zorunluluğu
MADDE 16 – (1) Öğrencilerin, eğitim-öğretim programında yer alan bütün ders ve ça-

lışmalara katılmaları ve devam etmeleri zorunludur.
(2) Bir dersin yıl/yarıyıl/dönem sonu ve bütünleme sınavına girebilmek için, derslere

ve çalışmalara %70'ten az olmamak üzere, ilgili üst akademik birime ilişkin mevzuat hüküm-
lerine göre belirlenen oranda katılmak zorunludur.

(3) Üst akademik birim yönetim kurullarınca kabul edilen haklı bir nedene dayalı ola-
rak, derse/derslere devam edemeyen öğrenciler mazeretli sayılırlar. Haklı neden, en geç maze-
reti veya mazeretin bildirimini engelleyen durumun ortadan kalkmasını izleyen üç iş günü için-
de ilgili üst akademik birime yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin, üni-
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versite hastaneleri veya diğer resmî sağlık kuruluşları ya da hasta kabul yetkisi olan özel sağlık
kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Öğrencinin, devam zorun-
luluğunun %20’sini aşan mazeretleri dikkate alınmaz.

(4) Derslere devam yükümlülüğünü yerine getirip başarısız olan öğrencilerden, o dersi
aldıkları daha sonraki yarıyıllarda devam zorunluluğu aranmaz.

(5) Öğrencilerin devam durumlarının denetimi, ilgili akademik birimin gözetiminde
öğretim elemanları tarafından yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Başarı Değerlendirme Sistemi

Sınavlar
MADDE 17 – (1) Lisans ve ön lisans programlarında başarı değerlendirmesi, yarıyıl

içi çalışmaları, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı şeklinde yapılır. Sınavların, yazılı, yazılı
ve sözlü, uygulamalı veya yazılıdan sonra belli şartlarla sözlü olarak yapılmasına ilişkin başarı
değerlendirme yöntemi, dersin öğretim elemanı tarafından belirlenerek, ilgili yarıyılın başında
öğrencilere ve ilgili akademik birim yönetimine bildirilir.

(2) Lisansüstü eğitimde ve hazırlık sınıflarında başarı değerlendirmesinin ne şekilde
yapılacağı, ilgili üst akademik birim eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği hükümleri çerçeve-
sinde ilgili üst akademik birim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından düzenlenir.

(3) Başarısız olduğu tek ders nedeniyle mezuniyeti bir ya da iki yarıyıl gecikme duru-
munda olan öğrenciye, en geç bütünleme sınav sonuçlarının tümüyle ilanınından itibaren üç iş
günü içinde talepte bulunması halinde, ilgili üst akademik birim yönetim kurulu kararı ile tek
ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavı, kararı izleyen iki hafta içinde yapılır.

(4) Sınavlar ilgili akademik birim yönetiminin denetiminde, ders ve çalışmaları yürüten
öğretim elemanlarınca yapılır.

Yarıyıl içi çalışmaları ve ara sınavlar
MADDE 18 – (1) Yarıyıl/dönem içi çalışmaları; ödev, laboratuvar/uygulama, araştır-

ma/inceleme, sunum, kısa konu sınavı, ara sınav ve benzeri faaliyetlerin bütünüdür.
(2) Ara sınavlar ve/veya ara sınav yerine geçen çalışmalar her ders için bir yarıyılda/dö-

nemde en az bir defa olmak üzere ilgili üst akademik birim eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği
hükümlerine göre yapılır.

(3) Üst akademik birim yönetim kurullarınca kabul edilen haklı bir nedene dayalı ola-
rak, belirtilen tarihlerde ara sınava giremeyen öğrencilere aynı yarıyıl/dönem içinde mazeret
sınavı yapılabilir. Haklı neden, en geç ara sınavı veya mazeretin bildirimini engelleyen durumun
ortadan kalkmasını izleyen üç iş günü içinde ilgili üst akademik birime yazılı olarak bildirilir.
Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin üniversite hastaneleri veya diğer resmî sağlık kuruluşları
ya da hasta kabul yetkisi olan özel sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelendi-
rilmesi gerekir.

Sınav programları ve sınavlarda disiplin
MADDE 19 – (1) Yarıyıl/dönem sonu ve bütünleme sınavları, Üniversitenin akademik

takviminde belirtilen tarihlerde, ilgili üst akademik birimlerin eğitim-öğretim ve sınav yönet-
melik hükümlerine göre hazırlanan ve ilgili üst akademik birimin yönetim kurulunca onayla-
narak Üniversitenin internet sitesinde ilan edilen programa göre yapılır.

(2) Öğrencilerin sınavlara bu programa göre hazırlanan listelerdeki gün ve saatlerde
girmeleri ve öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekir.

(3) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren, bunlara teşebbüs eden öğrenciler ile sınav
yerine geçen çalışmalarda intihal yapan veya bu fiilleri işledikleri sonradan anlaşılan öğrenci-
lerin durumları bir tutanakla tespit edilir ve bu öğrencilere 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
leri uygulanır.

(4) Öğrencilerin sınavlarda yanlarında bulunduramayacakları araç/gereçler, ilgili üst
akademik birim tarafından belirlenir.
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(5) Yazılı sınav belgeleri, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle saklanır. Bu
süre sonunda sınav belgeleri ilgili akademik birim yönetimi tarafından imha edilir ve durum
bir tutanakla tespit edilir. Ancak, bir davaya konu olan belgeler, yargılamanın sonuna kadar
saklanır.

(6) Engelli öğrenciler için sınavlar ilgili mevzuata göre düzenlenir.
Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu
MADDE 20 – (1) Bir dersin başarı notu; ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl/dönem

içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl/dönem/yıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların
ağırlıklı ortalamasına göre hesaplanır. Bir dersten başarılı sayılma koşulları ilgili akademik bi-
rimlerin mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(2) Yıllık derslerin başarı notunun hesaplanmasında, güz ve bahar yarıyıllarının yarıyıl
içi çalışma notları birlikte değerlendirilir.

(3) Başarı notları öğretim elemanları tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve öğ-
rencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Başarı notları
ve bunların katsayı değerleri aşağıdaki gibidir:

Başarı Notu Katsayı
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
F 0.00
(4) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir, bu

notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorun-
dadırlar.

(5) Yarıyıl sonu/dönem sonu/yıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere,
dönem içi çalışmalarına bakılmaksızın NP notu verilir. Bu not, not ortalamaları hesabında F
notu işlemi görür.

(6) Laboratuvar çalışmaları, seminer, dönem projeleri gibi uygulamalı derslerde ve ye-
terlik sınavı ile tez önerisi savunmasında başarı durumu P (başarılı) ve F (başarısız) olarak de-
ğerlendirilebilir. Lisansüstü programlarda devam eden bir tez çalışmasının başarı durumu, TP
(tez çalışması yeterli) veya TF (tez çalışması yetersiz) olarak değerlendirilir. Savunma sonrası
tez çalışması hakkında başarı notu olarak P (tez çalışması kabul), F (tez çalışması ret) veya
TM (tez çalışması düzeltilmeli) verilir.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 21 – (1) Öğrenciler, sınavların veya sınav yerine geçen çalışmaların sonuç-

larının ilanından itibaren üç iş günü içinde bir dilekçe ile ilgili üst akademik birime başvurarak,
sonuçların maddi hata yönünden incelenmesini isteyebilir.

(2) İlgili üst akademik birim itirazın değerlendirilmesi için üç kişilik bir komisyon oluş-
turur. Komisyon, değerlendirme sonucunu 10 iş günü içinde ilgili üst akademik birime bildirir.
İlgili üst akademik birim sonucu öğrenciye iletir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Silme ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Kayıt silme
MADDE 22 – (1) Aşağıdaki hallerde ilgili üst akademik birim yönetim kurulu kararı

ile öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin ilgili üst akademik birime yazılı başvuruyla kaydının silinmesi talebinde

bulunması.
b) Öğrenci hakkında verilen yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezasının kesinleş-

mesi.
c) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca öğrencinin kaydının silinmesi hal-

lerinin ortaya çıkması.
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(2) Hazırlık sınıfı öğrencilerinin kayıt silme işlemleri öğrencilerin kayıtlı oldukları ens-
titü/fakülte yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(3) Kaydı silinen öğrenciye, talep etmesi halinde, son öğrenim durumunu gösteren bir
belge verilir. Üniversiteye girişte alınan belgelerden sadece lise diploması iade edilir. Diplo-
manın bir fotokopisi dosyasında saklanır.

Diplomalara ilişkin esaslar
MADDE 23 – (1) Öğrencilere, mezuniyet seviyelerine göre verilecek olan geçici me-

zuniyet belgesi, diploma, diploma eki ve diğer belgelerin düzenlenmesinde Galatasaray Üni-
versitesi Geçici Mezuniyet Belgesi, Diploma ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yö-
nerge hükümleri uygulanır.

Ön lisans diploması
MADDE 24 – (1) Öğrencilere ön lisans diploması ve diploma eki aşağıdaki hallerde

verilir:
a) Devam ettikleri meslek yüksekokulu programında yer alan 120 AKTS kredilik ders-

leri başarı ile tamamlamaları.
b) Öğrenim süresi sekiz yarıyıl olan akademik birimlerde ilk dört yarıyılın bütün ders-

lerinden başarılı olduktan sonra kayıtlarını sildirmeleri veya daha sonraki yarıyıllarda herhangi
bir nedenle ilişiklerinin kesilmesi.

Lisans diploması
MADDE 25 – (1) İlgili fakülte veya bölümün eğitim-öğretim programında yer alan en

az 240 AKTS kredilik zorunlu ve seçimlik dersleri başaran öğrenci öğrenimini tamamlamış
olur. Bu öğrencilere, mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağladıkları takdirde, ilgili mevzuat
hükümlerine göre, ilgili fakülte veya bölümün lisans diploması ve diploma eki verilir.

Lisansüstü diplomaları
MADDE 26 – (1) Enstitülerde bir lisansüstü programını başarıyla tamamlayan öğren-

cilere ilgili mevzuat hükümlerine göre diploma ve diploma eki verilir.
Diploma eki ve diploma yerine geçen belgeler
MADDE 27 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte diplo-

ma eki verilir.
(2) Öğrencilere diplomaları hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus geçici mezuniyet

belgesi verilebilir.
(3) Diplomasını kaybeden öğrencilere bir defaya mahsus duplikata verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Ku-

rulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları ile diğer ilgili
mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 29 – (1) 23/5/2013 tarihli ve 28655 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ga-

latasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 eğitim-öğretim yılı öncesinde ön lisans, lisans

ve lisansüstü programlara kayıt yaptırmış öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci
tarafından alınan tüm derslerin başarı notu katsayı değerlerinin, bu derslerin haftalık kredi sa-
atleriyle çarpılmasıyla elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı haftalık kredi toplamına bölün-
mesi suretiyle hesaplanır.

Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TOPLUM VE KADIN ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/2/2015 tarihli ve 29275 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kastamo-

nu Üniversitesi Toplum ve Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeli-

ğinin adı “KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kastamonu Üniversitesi Kadın ve Aile Ça-

lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzen-

lemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kastamonu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları

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

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Merkez: Kastamonu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının

işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında, kadın ve aile konularında bilimsel araştırma, uygulama

ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak; kadın ve ailenin güçlenmesine yönelik kurumsal ve sosyal

destek mekanizmaları geliştirmek; erkek-kadın ayırt etmeksizin aile konusunda duyarlı bir ge-

lecek için mevcut sorunları tespit etmek ve çözüm teklifleri ile ülke politikaları oluşturmaya

katkı sunmaktır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kadın hakları düşüncesini geliştirme, yaygınlaştırma ve kadının toplumsal statüsünü

iyileştirme başta olmak üzere toplumda cinsiyetler arası fırsat eşitliği ve cinsiyet adaleti, kadının

eğitimi, çalışma hayatı, ekonomik, toplumsal, siyasi, kanuni hakları, erkeğin ve kadının aile

içi sorumluluk bilinci konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik faaliyetler yapmak ve yap-

tırmak.

b) Aile içi sağlıklı iletişim ve rol paylaşımları konusunda farkındalık çalışmaları yap-

mak, aile içi problemlere çözüm önerileri sunmak, yaşlı aile üyelerini sosyal ve psikolojik açı-

dan destekleyici faaliyet alanları açmak, çocuk yetiştirme konusunda erkek ve kadının ortak

hassasiyet, katkı ve işbirliğinin önemini gözden kaçırmayan ebeveyn eğitim programları dü-

zenlemek, ayrıca evlilik okulu, aile danışma ve rehberlik, çocuk eğitim ve gelişim evi gibi bi-

rimler kurmak.
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c) Kadın ve aile ile ilgili konularda yurt içinde ve yurt dışında kongre, sempozyum,
konferans, seminer, proje gibi bilimsel faaliyetlerde bulunmak ve benzer çalışmaları desteklemek.

ç) Kadın ve aile, ailede dengeli rol paylaşımı, ailede erkek ve kadının sorumluklarına
ilişkin hakkaniyet esasına dayanan ve paydaşlık bilinci oluşturacak program, müfredat, proje
ve eğitim materyalleri geliştirmek.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde akademik yayın
yapmak ve gazete, dergi, kitap, bülten ve broşür çıkarmak.

e) Üniversiteler başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
f) Yurtdışında konuyla ilgili faaliyet gösteren kuruluşlara üye olmak, işbirliğine dayalı

çalışmalarda bulunmak.
g) Kadın ve aile ile ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar arasındaki koordinasyona yardımcı

olmak, karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımı sağlamak ve ilgili kurullara teklifte bulunmak.
ğ) Kamu kuruluşları ve diğer tüzel kişilerden gelecek istekler doğrultusunda eğitim ve

danışmanlık hizmeti sunmak, ilgili mevzuat çerçevesinde sertifika programları düzenlemek.
h) Kadın ve aile ile ilgili konularda farkındalık geliştirmek amacıyla sosyal, kültürel

ve sanatsal faaliyetler yapmak.
ı) Örgün eğitim sürecine katılma imkanı bulamamış kadınlara yönelik okuma-yazma,

çocuk gelişimi, anne-çocuk sağlığı, beslenme, beceri geliştirme ve sahip oldukları beceriler ile
gelir getirici iş alanlarında yer almalarına yönelik konularda, erkekler için de aile içi rol pay-
laşımında denge ve sorumluluk bilincinin yerleşmesine ilişkin özel eğitim programları ve se-
minerler düzenlemek.

i) Üniversite bünyesinde ilgili bölüm ve anabilim dalının açılması ve geliştirilmesi için
yürütülen çalışmalara destek vermek, Üniversitenin farklı birimlerinde kadın, erkek, aile, cin-
siyet adaleti konularında yapılan bilimsel çalışmaları öne çıkarmak, yüksek lisans ve doktora
öğrencilerini kadın çalışmaları alanında araştırma yapmaya teşvik etmek.

j) Gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları, teknik araç ve gereci, de-
mirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak.

k) Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer faaliyetlerde bulunmak.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Danışma Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri, Üniversi-

tede görevli öğretim elemanları, kadın ve aile araştırmaları konusunda çalışmaları olan akade-
misyenler, istekleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek resmi veya özel
sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile bu konuda önemli hizmetler vermiş olan kişiler
arasından Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen konuyla ilgili
uzmanlardan oluşur. Danışma Kurulu en fazla yirmi kişiden oluşur. Süresi dolmadan görevle-
rinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri görevlendi-
rilir. Süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/2/2015 29275
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Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesi Türk Dünyası 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; Yalova Üniversitesi Türk Dünyası Çalışmaları Uy-

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

organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Yalova Üniversitesi Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Yalova Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Yalova Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan soydaş ve

akraba topluluklarda Türk dünyasına ait ilim, fikir, eğitim, ahlâk, dil, tarih, kültür, sanat, ede-

biyat, hukuk, iktisat, mühendislik, tıp ve benzeri alanlarda ortaya konulan birikime dair bilimsel

araştırmalar yapmak, projeler yürütmek, araştırmacıları desteklemek, ulusal/uluslararası bilim-

sel toplantılar düzenlemek ve yayınlar gerçekleştirmek.
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b) Türk dünyası üzerine çalışmalar yürüten ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar

ile iletişim kurarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak, ortak projeler geliştirmek,

bu alandaki araştırmacılar arasında koordinasyon, iş birliği ve dayanışma sağlayarak bir iletişim

ağı oluşturmak.

c) Ulusal veya uluslararası öğrencilerin ve akademisyenlerin Türk dünyası çalışmaları

alanına katkıda bulunmalarına imkan sağlamak.

ç) Türk dünyası araştırmaları ile ilgili bilgi ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türk dünyası alanında ulusal/uluslararası akademik (konferans, seminer, sempozyum,

çalıştay, kurs, sergi ve benzeri), sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek.

b) Merkezde yapılacak araştırmaları destekleyecek kütüphane, dokümantasyon ve arşiv

birimlerini kurmak ve geliştirmek.

c) Türk dünyası alanında ulusal veya uluslararası bilimsel çalışmaları takip etmek ve

başta Türkçe olmak üzere farklı dillerde yayınlar yapmak.

ç) Türk dünyası alanında çalışmalar yapan uluslararası kuruluşlar ile bağlantılar kurarak

bilgi/tecrübe paylaşımı ve iş birliği (öğrenci ve akademisyen değişimi, proje geliştirmek ve

benzeri) yapmak.

d) Araştırmacıların disiplinler arası çalışma yapmalarını teşvik etmek, Merkezin çalışma

alanları ile ilgili projeleri koordine etmek.

e) Türk dünyası alanında çalışan öğrenci ve bilim insanları arasında iletişim ağı oluş-

turmak.

f) Ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlara Merkezin çalışma alanına giren ko-

nularda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri sağlamak.

g) Merkezin amacına uygun alanlarda Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uy-

gun görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Türk dünyası alanında yayınları bulunan öğretim üyeleri ara-

sından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar gö-

revlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi

sona erer.
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(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim eleman-

ları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına su-

nar. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, yerine müdür yardımcılarından biri

vekâlet eder. Müdüre vekâlet altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin idarî işlerini yürütmek ve Merkezi temsil etmek.

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

d) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

f) Merkezde istihdam edilecek ve görevlendirilecek personelin belirlenmesiyle ilgili

çalışmalar yapmak ve bunları Rektörün onayına sunmak.

g) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini ve yönlendirilmesini sağlamak.

ğ) Merkezin amaçlarıyla ilgili konularda çalışmalarda bulunmak üzere görevlendirile-

cek danışman ve uzmanları Rektöre teklif etmek.

h) Merkezin amaç ve faaliyetlerine ilişkin diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve iki müdür yardımcısı dâhil yedi kişiden

oluşur. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri Merkezin faaliyet alanları ile ilgili bilimsel çalışmaları

bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilir ve Rektör tarafından

görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üye

yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin

yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu Başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye-

lerin salt çoğunluğuyla en az ayda bir kere olağan ve gerekli hallerde olağanüstü toplanır.

(3) Yönetim Kurulu, kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit olması durumunda Mü-

dürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Araştırma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile usul ve esaslarını be-

lirlemek.

c) Araştırma projeleri üretmek, araştırmacılar tarafından verilen proje tekliflerini de-

ğerlendirmek.
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ç) Üniversitenin ilgili bölümleri arasında iş birliğini gerektiren çalışmaların yürütülme-

sini sağlamak amacıyla protokoller hazırlamak.

d) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek.

e) Müdür ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın

çalışma programını hazırlamak.

f) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini

belirlemek.

g) Müdürün Merkezin faaliyet alanları ile ilgili önereceği diğer konuları görüşerek ka-

rara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bu-

lunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör ta-

rafından görevlendirilen en çok on kişiden oluşur.

(2) Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Üyeliği sona eren üyeler yeniden görevlendirile-

bilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup kararları istişarî niteliktedir.

(4) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak yılın son üç ayı içinde, Müdürün daveti üze-

rine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete

icabet etmiş üyelerle yapılır, toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin çalışmalarıyla ilgili değer-

lendirme, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 517 

—— • —— 
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 518 
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İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 519 

—— • —— 
İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 520 
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İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 522 

—— • —— 

 
İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 524 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

STORAGE ÜNİTESİ VE SUNUCU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu ihtiyacı Storage Ünitesi ve 

Sunucu ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 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, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler,30/01/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine 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. 

 533/1-1 

 



20 Ocak 2020 – Sayı : 31014 RESMÎ GAZETE Sayfa : 37 

 

MUHTELİF ARAÇ PARÇALARI VE MUHTELİF HURDA 

MALZEME SATILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan Hurda Müdürlüklerimiz sahası 

ile farklı İl/İlçe, farklı Kurum/Kuruluşların depo/sahalarında bulunan aşağıda müfredatı kayıtlı 

muhtelif araç ve muhtelif hurda malzemeler Kurum/Kuruluşların depo/sahalarından teslim-

tesellüm edilmek üzere kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde 

satışa arz edilmiştir. 

Muhtelif araç parçaları, iş makinesi parçaları, muh. sondaj borusu ve ziftli boru hurdası, 

muh. tezgah hurdası, muh. mazot hurdası, muh. pik hurdası, muh. elektrik motorları hurdası, muh. 

alüminyum ve demir çelik hurdası, muh. trafo ve trafo ekipmanları, muh. pvc-plastik, muh. 

elektrik/elektronik, muh. elektrik panosu ve mekanizmaları hurdası, muh. kağıt, muh. izolatör, 

muh. miğfer, muh. radyatör, muh. benzinli motor hurdası, muh. ingot çeliği, muh. beton direk, 

muh. konteyner(prefabrik), muh. ahşap, muh. büro malzemeleri, muh. yatak ve tekstil, muh. 

karkas vasfında dış lastik, muh. kesici ayırıcı, muh. kondansatör, muh. konveyör bant lastiği, 

muh. betonlu inşaat demiri, tank, tüp, varil, magnezyum oksit, alümino termit, muh. jeneratörve 

aksamları hurdası, muh. demir çelik talaşı, muh. çim biçme makinası hurdaları, tesis sökümü vb. 

muhtelif malzeme hurdaları. 

İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALENİN YAPILACAĞI YER 

04 ŞUBAT 2020 SALI 14:00 MERKEZ/ANKARA 

06 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE 14:00 MERKEZ/ANKARA 

11 ŞUBAT 2020 SALI 14:00 MERKEZ/ANKARA 

13 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE 14:00 MERKEZ/ANKARA 

18 ŞUBAT 2020 SALI 14:00 MERKEZ/ANKARA 

20 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE 14:00 MERKEZ/ANKARA 

25 ŞUBAT 2020 SALI 14:00 MERKEZ/ANKARA 

27 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE 14:00 MERKEZ/ANKARA 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, 

Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E 

KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE 

VERİLMİŞ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle 

uygun olacaktır. 

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ: 0312 384 10 65 – 0312 384 03 07 / 175-161 

ALİAĞA HUR. MD. : 0232 625 11 20 / 128–129-130 

KIRIKKALE HUR. MD. : 0318 224 28 98 

SEYMEN HUR. MD. : 0262 341 37 97 / 124-126 

 506/1-1 
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SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE 
 

Invitation for Pre-qualification 
 

Turkey 
Urban Transport Program in Favour of Municipalities in Turkey 

 
Design, Supply, and Installation of 8 Electrical Train Sets (32 Vehicles) 

for Gaziray Suburban Line and Light Rail Transit Project 
(IDB-UTP-GAZ-G01) 

 
Financing No. TUR 1025 

 
This invitation for prequalification follows the general procurement notice for this project 

that appeared on IsDB and dgMarket websites on December 5, 2019. 
The ILLER BANKASI A.Ş. (ILBANK) has received a Finance from the Islamic 

Development Bank (ISDB) toward the cost of the Urban Transport Program in Favour of 
Municipalities in Turkey, and it intends to apply part of the proceeds of this financing to 
payments under the contract for “Design, Supply, and Installation of 8 Electrical Train Sets (32 
Vehicles) for Gaziray Suburban Line and Light Rail Transit Project (IDB-UTP-GAZ-G01)”. The 
Gaziantep Metropolitan Municipality intends to prequalify Suppliers and/or firms for 
Procurement of Electrical Train Sets and Related Services.  

The supply of Goods and Related Services includes acquisition of 8 Train Sets (each set 
consists of 4 vehicles, the train package will be single storey and double cabin), Initial 
Maintenance Services in the course of 24 months of warranty period or 480.000 km of operating, 
training for Purchaser’s staff. 

The Contract covers design, supply, manufacture, delivery, testing, and commissioning of 
Electrical Train Sets in accordance with TCDD Gaziray Line infrastructure system (ERTMS / 
ETCS and ATS) and the relevant national&international standards and specifications. Electrical 
Train Sets will be delivered to the railroad delivery point in Gaziantep/Turkey and made ready for 
testing and acceptance. 

It is expected that invitations for bid will be made in March 2020. 
Prequalification will be conducted through prequalification procedures specified in 

IsDB’s Guidelines: Procurement of Goods, Works and related services under Islamic 
Development Bank Project Financing (April 2019) and is open to all bidders as per the 
International Competitive Bidding (ICB) procedure of the Bank as defined in the guidelines. 

Interested eligible Applicants may obtain further information from and inspect the 
prequalification document at the Gaziantep Metropolitan Municipality (address below) from 
08:00 to 17:00. A complete set of the prequalification document in English may be purchased by 
interested Applicants (a) on the submission of a written application to the address below and upon 
payment of a nonrefundable fee of € 250 (two hundred fifty Euros).  

The method of payment will be deposited in the following account no. of Gaziantep 
Metropolitan Municipality by writing the reference number (IDB-UTP-GAZ-G01) of the contract 
for which the application will be submitted.: 

Bank name: T. Vakiflarbankasi T.A.O Subekod: 747 Vakıfbank Şehitkamil Şubesi 
SWIFT code: TVBATR2AXXX  IBAN no: TR490001500158048000955594 
The document will be sent by surface mail, courier or hand delivery. Applications by e-

mail shall not be accepted.  
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Applications for prequalification should be submitted in sealed envelopes, delivered to the 
address below by 20th February, 2020 at 14:00 (local time), and be clearly marked “Application 
to Prequalify for Design, Supply, and Installation of 8 Electrical Train Sets (32 Vehicles) for 
Gaziray Suburban Line and Light Rail Transit Project (IDB-UTP-GAZ-G01).” 

Name of Office:  Gaziantep Metropolitan Municipality Transportation Department 

Name of Officer:  Mr. Hasan Kömürcü (Head of Department) 

Address:  İncilipınar Mah. Şehit Yusuf Erin Caddesi Büyükşehir Belediyesi 
Binası, İhale Salonu/Tender Hall  

Postal Code:  Sehitkamil, 27090  

City/ Country: Gaziantep / Turkey 

Tel:  + 90 342 211 12 00 Ext 6000, 1191  

Email: hasankomurcu@gmail.com and demetmercann@gmail.com 

 471/1-1 

—— • —— 
NAKLİYE İŞİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

ÇAYKUR Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığından: 

Genel Müdürlüğümüzün 15/01/2020 tarih ve 3613 sayılı olurları gereği Fabrikamızdan 
Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne taşıması yapılacak yarı mamul (big bag torbalı) 
kuru çayların Nakliyesi işi için hizmet alımı 4734 sayılı K.İ.K. 3/g maddesi gereği Açık İhale 
usulü ile yapılacaktır. Hizmet alımı işine ait ihale 29/01/2020 Çarşamba günü saat 14:00’de 
Fabrikamızda yapılacaktır.  

Hizmet alımı İhalesine ilişkin bilgiler aşağıda çıkartılmıştır. 

1- Müdürlüğümüz tarafından toplam 500.000 kg. yarı mamul(big bag torbalı) kuru çay 
nakliye işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın alma ve ihale yönetmeliğimizin 9’uncu 
maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.  

2- Bu işe ait şartnameler, Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğü Merkez/RİZE adresinden 
50.00TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 29/01/2020 saat 14.00’e kadar Cumhuriyet Çay 
Fabrikası evrak kayıt bürosu Taşlıdere Mahallesi Menderes Bulvarı No:207 Merkez/RİZE 
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 faks ile yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5- İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 

6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 
gün olmalıdır. 

7- İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici 
teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 
oranında alınır. 

8- İhale Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

9- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kamu İhale 
Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya 
kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlanen duyurulur. 485/1-1 
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KAROTLU VE KIRINTILI SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Karotlu ve Kırıntılı Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2020/21423 
1- İdarenin 
a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı 

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 Çankaya 
/ ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 55 – 0 312 285 58 14 
c) Elektronik posta adresi  : 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : 
2- İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 
1.BÖLGE: 50.000 m 
35.000 m Tekirdağ-Malkara, Edirne’de Karotlu Sondaj, 
15.000 m Tekirdağ-Malkara, Edirne’de Kırıntılı Sondaj 
(Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) 
2.BÖLGE: 25.000 m 
22.500 m Kütahya, Bursa, Balıkesir’de Karotlu Sondaj, 
2.500 m Kütahya, Bursa, Balıkesir’de Kırıntılı Sondaj, 
(Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) 
3.BÖLGE: 20.000 m 
17.000 m Çorum, Samsun’da Karotlu Sondaj, 
3.000 m Çorum, Samsun’da Kırıntılı Sondaj 
(Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) 
4.BÖLGE: 15.000 m 
Aydın’da Karotlu Sondaj 
(Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) 
5.BÖLGE: 10.000 m 
Giresun, Sivas’da Karotlu Sondaj 
(Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) olmak üzere toplam 120.000 m 
b) Yapılacağı yer : (a) bendinde belirtilen 5 (beş) bölgede yapılacaktır. 
 
c) İşin süresi  : 1, 2, 3, 4 ve 5. Bölgeler; Sözleşmenin tebliğ tarihten 

itibaren 15 (onbeş) takvim günü içinde işyeri teslimi 
yapılarak işe başlanacaktır. İşin süresi işe başlama (İşe 
başlama tarihi her bölge kapsamında ilk sondajın fiili 
olarak dönme tarihidir) tarihinden itibaren; 

  1.Bölge   360 (üçyüzaltmış) takvim günü, 
  2.Bölge   240 (ikiyüzkırk) takvim günü, 
  3.Bölge   180 (yüzseksen) takvim günü, 
  4.Bölge   180 (yüzseksen) takvim günü, 
  5.Bölge   120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 
b) Tarihi ve saati : 03/02/2020 – 10:30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 



20 Ocak 2020 – Sayı : 31014 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 

 

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

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

4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 
mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
İdaremizce mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 203 nolu oda) satın 
alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 
kısmi teklif verilebilir. 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 424/1-1 
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MASURALI RULMAN ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK İHTİYACI OLARAK MASURALI RULMAN ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 

3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR. 
İhale kayıt numarası : 2020/22073 
1-İdarenin  
a) adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 
b) telefon ve faks numarası : Tel:0-372 259 47 94  Fax: 0 372-251 19 00 – 
  253 12 73 
c) elektronik posta adresi (varsa) : Satinalma@taskomuru.gov.tr. 
2-İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi: Miktarı: 
a) Niteliği, türü ve miktarı Masuralı Rulman 47 Kalem 
b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makine ve İkmal 

Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 
Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.  

c) Teslim süresi : Firmalar rulmanları 90 günde teslim edeceklerdir.  
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 10.02.2020 Pazartesi-Saat 15.00 
c) Dosya no : 2015004 
4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
4-1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi  
h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin 

listesi, 
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.  
4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 
4.2.1- Rulman malzeme,  mikro temizlik ve yüzey pürüzlülüğü değerlerini gösterir 

sertifikaları teklifler ile birlikte verilecektir. 
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4.2.2- Firmalar teklif edecekleri rulmanların markalarını ve menşelerini ayrı ayrı 
belirteceklerdir. Marka ve menşei belirtilmeyen firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Bu şartnamede belirtilmeyen diğer marka rulman teklifleri teknik şartnamemiz doğrultusunda 
değerlendirilmeye alınacaktır. 

4.2.3- Firmalar teklif edecekleri rulmanların yetkili satıcısı, distribütörü veya temsilcisi 
olduklarını tekliflerinde belgeleyeceklerdir. Aksi halde firma teklifleri değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

4.2.4- Firmalar teklifleriyle birlikte rulmanların teknik özelliklerini belirten (Dinamik ve 
statik yük sayıları vs.) 2 takım tanıtıcı katalog vereceklerdir. 

4.2.5- Rulmanlar malzeme ve imalat hatalarına karşı 2 yıl firma garantisi altında olacaktır. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 
5.1- En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda İstekli 

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

5.2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.  
6- İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
7- İhale dökümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslereden temin 
edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. İhale 
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 10.02.2020-Pazartesi–saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir. 

9- İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. İsteklilerce verilecek kısmi 
teklifler, ihale konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iş kalemi miktarı için 
kısmi teklif kabul edilmeyecektir.  

10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren 
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

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

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır.  
13.1.1-İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  
13.1.2-Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.  

İlan olunur. 472/1-1 
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INVERTED MİKROSKOP ve IVF AMAÇLI MİKROMANİPÜLATÖR 
SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 
Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 
esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt No: 2020 / 11188 INVERTED MİKROSKOP ve IVF AMAÇLI 
MİKROMANİPÜLATÖR SİSTEMİ ALIMI 

1. İdarenin: 
a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 
b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

Bornova/İZMİR 
c) Telefon: 232 311 21 66 / 232 311 42 62 ç) Belgegeçer: 232 388 10 74 
d) E- posta : idari@mail.ege.edu.tr 
2. İhale Konusu malın: 
a) Adı: INVERTED MİKROSKOP ve IVF AMAÇLI MİKROMANİPÜLATÖR 

SİSTEMİ ALIMI 
b) Niteliği, Türü ve Miktarı: Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Tıbbi Cihaz 

Alımları - 1 Adet 
c) Teslim Yeri: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
d) Teslim Tarihi: 60 (Altmış) takvim günüdür. 
3. İhalenin 
a) Yapılacağı yer: Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu  
b) Tarihi ve Saati: 30.01.2020 Perşembe günü - saat 10:30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin 
noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
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4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart 
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 
olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…marka… model… cihazı 
teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı 
kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen 
özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname 
maddesi işaretlenmiş olacaktır. 

4.3.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na 
(TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı 
tarafından onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla 
birlikte teklif dosyasında belgelemelidir. 

4.3.3. İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu 
gösteren yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır. 

5. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 
oluşan) en düşük olanıdır. 

6. Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması: 
6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 
1(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli 
oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 
istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı 
teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin 
yerli malı belgesini sunması zorunludur. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 
7.1.2.İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir. 
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 
11.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
12. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 
13. Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile 
ihale edilecektir. 396/1-1 
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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OTOBÜS DURAK 
YERLERİNDEKİ REKLAM ALANLARI, OTOBÜS DIŞ YÜZEYLERİNİN REKLAM 

ALANLARI, OTOBÜS İÇİ DİJİTAL BİLGİ PLATFORMU KURULUMU, 
OTOBÜS İÇİ, OTOBÜS DURAKLARI VE AKTARMA MERKEZLERİ 

YOLCU BİLGİLENDİRME SİSTEMİ KURULUMU VE SABİT 
REKLAM ALANLARI KULLANIM HAKKININ KİRAYA 

VERİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR 
ESHOT Genel Müdürlüğünden: 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü Otobüs Durak Yerlerindeki 

Reklam Alanları, Otobüs Dış Yüzeylerinin Reklam Alanları, Otobüs İçi Dijital Bilgi Platformu 
Kurulumu, Otobüs İçi, Otobüs Durakları ve Aktarma Merkezleri Yolcu Bilgilendirme Sistemi 
Kurulumu ve Sabit Reklam Alanları Kullanım Hakkının Kiraya Verilmesi ihalesi 2886 Sayılı 
Devlet İhale Kanunu 35–a. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü arttırma ile yapılacaktır. İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

1 - İdarenin  
a) Adresi : İnönü Mah. Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No:500 

35380 Gediz-Buca/İZMİR 
b) Telefon numarası : 2322935625-2322935605 Faks Numarası: 2322590775-

2322820420 
c) Elektronik posta adresi : hizmetihaleleri@eshot.gov.tr 
d) Elektronik tebligat adresi : eshotgenelmudurlugu@hs01.kep.tr 
2 - İhale konusu işin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü 

Otobüs Durak Yerlerindeki Reklam Alanları, Otobüs Dış 
Yüzeylerinin Reklam Alanları, Otobüs İçi Dijital Bilgi 
Platformu Kurulumu, Otobüs İçi, Otobüs Durakları ve 
Aktarma Merkezleri Yolcu Bilgilendirme Sistemi 
Kurulumu ve Sabit Reklam Alanları Kullanım Hakkının 
Kiraya Verilmesi ihalesi.  

  1. Otobüs Durakları: 4998 Adet 
  2. Otobüs İç ve Dış Yüzey Alanları: 900 Adet Otobüs 
  3. Otobüs İçi İle Duraklarda Sesli Görsel Bilgilendirme 

Sistemleri: 1820 Adet 
  Detay bilgiler İhale Dokümanında belirtilmiştir.  
b) Yapılacağı yer : İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde otobüs 

durak yerlerindeki reklam alanları, otobüs dış 
yüzeylerinin reklam alanları, otobüs içi dijital bilgi 
platformu kurulumu, otobüs içi, otobüs durakları ve 
aktarma merkezleri yolcu bilgilendirme sistemi kurulumu 
ve sabit reklam alanları. 

c) Süresi : İşin başlangıcı 20/04/2020’dir. İşin süresi 20/04/2020 – 
19/04/2025 tarihleri arasını kapsayan toplam 60 (5 yıl) 
aydır.  

d) İhale konusu işin tahmin 
     edilen toplam bedeli : 48.274.440,00- TL. (KDV HARİÇ)  
e) Geçici teminatı : 1.448.233,20- TL. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : ESHOT Genel Müdürlüğü İnönü Mahallesi Gazeteci 

Yazar İsmail Sivri Bulvarı No:500 Gediz-Buca/İZMİR  
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b) Tarihi ve saati : 05.02.2020 Çarşamba günü saat:14:30 
c) İhalenin Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35–a. maddesine 

göre Kapalı Teklif Usulü arttırma ile yapılacaktır. 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda 

sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. 
4.1. Türkiye’de Tebligat için adres gösterilmesi, 
4.2. İhale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya 

Meslek Odası belgesi verilmesi, 
4.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine 

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.2.3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (4.2.1) ve (4.2.2) deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

4.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
4.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil 
gazetesi bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri  

4.3.3. Ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin (4.3.1) ve (4.3.2)’ deki esaslara 
göre temin edecekleri belgeler verilecektir. 

4.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
4.7. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
5 - İhale dokümanı, Eshot Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, Hizmet Alım 

İhaleleri Şube Müdürlüğü İnönü Mah. Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bul. No:500 Ek Hizmet Binası 
Zemin Kat Gediz-Buca/İzmir adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve 2.000,00-TL (İkibin-Türk 
Lirası) karşılığı satın alınabilir. 

5.1- İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması 
zorunludur.  

6 - Teklifler, en geç ihale tarihi ve saatine kadar Eshot Genel Müdürlüğü Destek 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri Şube Müdürlüğü İnönü Mah. Gazeteci Yazar İsmail 
Sivri Bul. No:500 Zemin Kat 35380 Gediz-Buca/İzmir adresine teslim edilecektir. 

7 - İhaleye katılan firmaların teklifleri, 05/02/2020 tarihi Çarşamba günü saat:14:30’de 
İdaremiz Encümen Toplantı Salonunda açılacaktır. 

8 - Bu ihalede işin tamamına teklif verilecektir. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. 
9 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde yazılı şahıslar doğrudan veya 

dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise 
ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa kesin teminatı gelir kaydedilir. 

 427/1-1 
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PLASTİK SU TORBASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğün Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı  : Plastik su torbası alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü 

ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası  : 2020 / 19611 

Dosya no  : 2026002 

1- İDARENİN : 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2 67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  : 

2- İHALE KONUSU MALIN : 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Plastik su torbası (8.000 adet) 

b) Teslim yeri  : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarı -ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 

3) İHALENİN 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 03.02.2020 Pazartesi saat : 15:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

d)-Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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e)- Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

f)-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g)-İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

h)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

4.3. Plastik su torbaları için yırtılma, alev geciktirici ve antisitatik özelliklere ait test 

raporları ile akredite laboratuvardan alınacak LOI testi belgesi. Ayrıca Grup1 M1 kategorisinde 

olan ve patlayıcı ortamlarda kullanılabileceğine dair yetkili kuruluşlardan alınan sertifika. Her 

birinden birer numune. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif toplamda en düşük fiyat esasına göre göre 

belirlenecektir. 

6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 75.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler en geç 03.02.2020 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

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

geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 426/1-1 
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KURU ÇAYIN NAKLİYESİ İÇİN HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR 
Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
                                           Ardeşen / RİZE 
1 - Fabrikamızdan 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikasına 2.500Ton Yarı Mamul (Big-Bag 

torbalı) çayların nakliyesi hizmet alım işi %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 50.00 TL bedelle Ziraat Bankası Ardeşen 
Şubesi TR790001000473293289876025 İBAN nolu hesaba gerçek veya tüzel kişi tarafından 
şartname bedeli olarak yatırıldığı gösteren banka dekontu karşılığında temin edilebilir.  

Çaykur Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğü / Ardeşen/RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 29.01.2020 günü saat 14.oo’e kadar Ardeşen Çay 
Fabrikası Müdürlüğü evrak kayıt bürosu Ardeşen/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.oo’de 
açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.  
6 - Kısmı teklif kabul edilmez.  
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
9 - İhale Çaykur Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.  
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. 509/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi  Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği”nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. 
maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı’na tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi 
alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile 
birlikte: 

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt 
dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, 
3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış 

bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü 
posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru 
için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Hukuk Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir. 
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FAKÜLTE: Hukuk  Fakültesi 

AKADEMİK ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1 

ÖZEL KOŞULLAR:  Yurtdışından yüksek lisans derecesine sahip olmak, Kamu Hukuku 

alanında doktora yapmış olmak ve İnsan Hakları Hukuku alanında uluslararası iş deneyimine 

sahip olmak. İnsan Hakları Hukuku alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapmış 

olmak. İyi derecede İngilizce bilmek. İnsan Hakları ve Mülteci Hukuku alanlarında ders verme 

deneyimine sahip olmak. 

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı 

06800, Bilkent Ankara 508/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2019 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf 

Büyükçekmece Üçüncü Noterliği 03.03.2020 tarihinde, Mersin Dokuzuncu Noterliği 06.03.2020 

tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 

elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur. 

 

SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI     :   2019 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ 

       1- BÜYÜKÇEKMECE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.226.704,75.- TL. 

       2- MERSİN DOKUZUNCU NOTERLİĞİ  2.203.435,46.- TL. 

 515/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİK 

2019 yılı gayri safi geliri 839.932,75 TL olan Aksaray Altıncı Noterliği 05.03.2020 

tarihindeyaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 

İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren 

bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından 

güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur. 

 516/1-1 
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde İstanbul (Hamidiye) ve Ankara 

(Gülhane) yerleşkelerinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 

Ek 6. maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim 

Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince her bir 

sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, gerçekleştirilecek 

yazılı/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) personel Ankara 

yerleşkesine, 6 (altı) personel İstanbul yerleşkesine olmak üzere toplam 8 (sekiz) sözleşmeli 

bilişim personeli alınacaktır. 

I. BAŞVURU BİLGİLERİ 

A. BAŞVURULAR İÇİN ADAYLARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER 

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin (A) bendinde yer alan 

genel şartları taşımak, 

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 

mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 

dışındaki yüksek öğretim 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 yüksek öğretim kurumlarından 

mezun olması, 

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare:RG-2/5/2012-

28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık 

mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 

657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal 

güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde 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. Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların 

seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2018 veya 2019 KPSSP3 puanının (Değişik 

ibare:RG-2/5/2012-28280) yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının (Değişik ibare:RG-2/5/2012-

28280) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan 

başlanarak, ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on katına kadar aday sınava 

çağrılır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, 

bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir. (Ek cümle: RG-20/11/2015-29538) Bu sınavlara, ilgili 

kamu kurum ve kuruluşunun bünyesinde bu Yönetmelik kapsamında çalışmakta olan sözleşmeli 

bilişim personeli de girebilir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 

(70) olarak dikkate alınır. Personel seçimi, sınava katılan adayların yazılı ve/veya 

sözlü/uygulamalı sınav sonucuna göre yapılır. 
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g. Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü 
transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini 
belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı 
yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir. 

h. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli 
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’te belirtilen özlük 
hakları ve diğer kuralları kabul etmek, 

i. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak. 

B. BAŞVURULAR İÇİN ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL NİTELİKLER 
1. YAZILIM MİMARI (2 kişi – 4 katına kadar- Tam Zamanlı) 
• En az 8 yıl .NET/C#/ASP.NET ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak, 
• En az 3 yıllık yazılım takımı liderliği ve proje yönetme deneyimine sahip olmak, 
• Veri modelleme ve veritabanı mimarisi konusunda ileri seviyede bilgi sahibi olmak 
• MSSQL Server üzerinde proje geliştirmiş olmak 
• SOLID Principles, Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented 

Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak, 
• NET Framework, .NET Standart, .NET Core, ASP .NET, C#, ASP .NET MVC, 

ASP.NET Core, Entity Framework konularında deneyimli olmak, 
• En Az 5000 kullanıcılı bir uygulama geliştirme süreçlerinde aktif olarak görev almış 

olmak 
• Web programlama konularında (html, css, javascript, jquery, v.b.) ve kurumsal web 

tabanlı uygulama geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
• Sistem analizi, ister yönetimi, yazılım kalite güvencesi ve konfigürasyon yönetimi 

konularında bilgi sahibi olmak, 
• Önlisans, Lisans ve Lisansüstü eğitim öğretim süreçleri, müfredatlar, YÖK uygulamaları 

hakkında bilgi sahibi olmak, 
• TFS, GIT, SVN vb. versiyon kontrol sistemlerini kullanmış olmak, 
• Geniş ölçekli veri tabanı üzerinde ölçeklenebilir yazılımlar geliştirmek ve geliştiren ekip 

yönetim tecrübesine sahip olmak, 
• Couchbase, MongoDB v.b. NoSql uygulamalar konusunda bilgi sahibi olmak 
• Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde deneyim 

sahibi olmak, 
• SCRUM metodolojisini yönettiği projelerde uygulamış olmak, 
• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi ve deneyim sahibi 

olmak, 
Tercih Sebepleri  
• Yüksek Lisans veya Doktora unvanına sahip olmak, 
• PMP veya ITIL/COBIT eğitimi almış olmak, 
• Bilgi Güvenliği alanında ISO 27001 eğitim almış olmak, 
• Güvenli yazılım geliştirme konusunda tecrübeli olmak, 
2. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (3 kişi – 3 katına kadar- Tam Zamanlı) 
• En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak, 
• Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak, 
• Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak, 
• .NET Framework, .NET Standart, .NET Core, ASP .NET, C#, ASP .NET MVC, 

ASP.NET Core, Entity Framework konularında deneyimli olmak, 
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• Çok katmanlı yazılım geliştirme süreçlerinde tecrübe sahibi olmak, 
• Enterprise Software Architecture, Design Pattern, SOLID Prensipler, Object Oriented 

Programing konularında bilgi sahibi olmak, 
• Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak. 
• Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi 

olmak, 
• MSSQL Server ve T-SQL bilgisine sahip olmak, 
• Versiyon Kontrol Sistemlerinden en az birini (TFS, Git, SVN v.b.) kullanmış olmak, 
Tercih Sebepleri 
• Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) : Web Applications sertifikasına sahip 

olmak, 
• Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): SQL Server 2012 sertifikasına sahip 

olmak 
• Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak, 
• Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev 

almış olmak, 
• Unit test konusunda bilgi sahibi olmak, 
• Couchebase, MongoDB v.b. NoSql veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak  
3. AĞ VE SİSTEM UZMANI – 1 Kişi (2 veya 3 katına kadar) 
• Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk teknolojileri, hba, raid vb.) hakkında bilgi 

ve tecrübe sahibi olmak, 
• Yedekleme, depolama sistemleri (storage), SAN Switch yönetimi konusunda bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak  
• Sanallaştırma teknolojileri ve ürünlerinin yönetimi, sanal sunucuların yedeklenmesi, 

yedekten geri dönme, snapshot alma işlemlerinin yapılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak, 

• Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma, sorun giderme 
konularında tecrübe sahibi olmak, 

• Microsoft Exchange Server yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak 
• Microsoft Office 365 hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
• Bulut teknolojileri ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak, 
• Microsoft, Linux işletim sistemleri ve hizmetlerinin kurulumu, sorun çözümleme 

tecrübelerine sahip olmak. 
• Active Directory, DNS, DHCP, WSUS Server, File Server, Certification Autorithy 

konularına hâkim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak, 
• Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), 

Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1X ağ teknolojileri 
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

•Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switch), Yönlendiriciler (Router), Güvenlik 
Duvarları (Firewall) donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak, 

• Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak 
• Ağ ve Sistem uzmanı olarak çalışmaya hak kazanan kişi, Üniversitemizin Ankara’da yer 

alan Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir.  
Tercih Sebepleri 
• Daha önce Üniversite Bilgi İşlem Merkezinde veya en az 1000 aktif kullanıcıya sahip 

bir bilgi işlem merkezinde ağ ve sistem uzmanı olarak çalışmış olmak, 
• Veri merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak, 
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• VMWare ve/veya HyperV teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
• Active Directory, DNS, DHCP servislerinin kurulum ve yönetim tecrübesine sahip 

olmak, 
• Ms Exchange ve diğer e-posta sunucularının kurulum, yapılandırma veya yönetimini 

yapmış olmak, 
• Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış 

olmak; 
• Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server 

sertifikası sahibi olmak, 
• Microsoft Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server 

sertifikası sahibi olmak, 
• Microsoft Certified Solutions Associate: sertifikası sahibi olmak, 
• Microsoft Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server sertifikası sahibi 

olmak, 
• Cisco Certified Network Associate sertifikası sahibi olmak, 
4. AĞ VE GÜVENLİK UZMANI – 2 Kişi (2 veya 3 katına kadar) 
• Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), 

Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve özellikle IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda iyi 
derecede bilgi sahibi olmak, 

• OSI Katmanları ve TCP- IP Protokol kümesi hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak, 
• Anahtarlama Cihazları (switch) ve Yönlendiriciler (router), üzerinde konfigürasyon 

yapabilme bilgisine ve tecrübesine sahip olmak, 
• Daha önce Firewall, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Yük Dengeleme cihazları 

yönetiminde iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Antivirüs, E-Mail Gateway kurulum ve 
yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

• Mail üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber saldırılar 
konusunda bilgi sahibi olmak, 

• IDS-IPS, İçerik filtreleme, Proxy, SSL, VPN teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe 
sahibi olmak, 

• Veri sızıntısı engelleme (DLP) konusunda bilgi sahibi olmak, 
• Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
• Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ cihazları güvenliği konusunda bilgi 

sahibi olmak, 
• Kablosuz Ağlar konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak, 
• Daha önce Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access 

Point Controller) kurulumu ve yönetimi yapmış olmak, 
• Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak, 
• En az 5 sene benzer pozisyonlarda çalışmış olmak (Belgelenmesi gerekmektedir.) 
• Ağ ve Güvenlik Uzmanı olarak çalışmaya hak kazananlardan 1 kişi Üniversitemizin 

Ankara’da yer alan Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir. Başvuru sahiplerinin, 
başvuru formlarında çalışmak istediği ili (İstanbul-Ankara) belirtmeleri gerekmektedir. 

Tercih Sebepleri 
• Daha önce Cisco ISE ve Cisco Controller ürünlerini yönetmiş olmak, 
• Daha önce Üniversite Bilgi İşlem Merkezinde veya en az 5000 aktif kullanıcıya sahip 

bir bilgi işlem merkezinde çalışmış olmak, 
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• Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış 

olmak; 

o Cisco Certified Network Professioanl (CCNP), 

o Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security, 

o Cisco Certified Security Professional (CCSP), 

Certified Ethical Hacker (CEH), 

A. BAŞVURU BİLGİLERİ 

a) Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri  

Başvurular 20.01.2020 ile 03.02.2020 tarihleri arasında http://www.sbu.edu.tr adresinde 

bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu”nun çıktısını alarak aşağıda belirtilen 

belgelerle birlikte 03.02.2020 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul’u tercih etmek isteyen adaylar 

“Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Hamidiye Külliyesi, Tıbbiye Cad. 

No:38 Selimiye, Üsküdar, İSTANBUL” adresine Ankara’yı tercih etmek isteyen adayların 

“Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/ANKARA 

şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta yolu ile ulaştırılması 

gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul 

edilmeyecektir. 

b) Başvuru için İstenilen Belgeler 

* Fotoğraflı Başvuru Formu, 

* Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının 

ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır), 

* Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, 

* Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi, 

* “Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler” başlığının (d) maddesinde 

belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti 

sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.), 

* “Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler” başlığının (e) maddesinde 

belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge, 

* Her bir pozisyon için Özel Şartlarda istenilen sınavla alınmış sertifikalar ile tecrübe 

veya deneyimi gösteren belgeler, 

* Özgeçmiş, 

* İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan alınan puanı veya 

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti 

(Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır). Yabancı dil puanı 

olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. 

(Yabancı dil belgesi olarak ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavların herhangi 

birinden belge ibraz etmek.) 

*  KPSS sonuç belgesi, 

c) Başvuru Sonuçlarının Duyurulması 
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Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS 

puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak 

dikkate alınır) ile dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en 

yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 10 (on) katı aday yazılı sınava 

çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması 

halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacaklardır.  

II. SINAV BİLGİLERİ 

A. SINAVA ÇAĞRI 

Yazılı ve sözlü sınavlara girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık 

adresi www.sbu.edu.tr sitesinde 06.02.2020 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya 

tebligat yapılmayacaktır. 

B. SINAV TARİHİ VE YERİ 

Yazılı sınav 24.02.2020 tarihinde saat 09.00’da, sözlü sınav ise 24.02.2020 tarihinde saat 

14.00’da İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Külliyesinde yapılacaktır.  

C. SINAV ŞEKLİ  

Yapılacak sınavlar yazılı, sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Sınav soruları 

başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır. 

D. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 

tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı 

nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi 

tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak değerlendirilecektir. 

E. SINAV SONUÇLARININ İLANI 

 Yazılı ve sözlü sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.sbu.edu.tr sitesinde 

ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

III. SÖZLEŞME BİLGİLERİ 

A. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ 

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B 

maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararının 3’üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının (B) bendinde yer alan özel 

şartlarda unvan bazında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. 

B. YAPILACAK SÖZLEŞMELERDE KURUM YETKİLİSİ 

Kurum tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve düzenlenecek sözleşmeler 

uyarınca ücret ödemeye yetkili olacaktır. 

IV. DİĞER HUSUSLAR 

Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da 

belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet 

Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum 

ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir. 

İlan olunur. 

 507/1-1 



20 Ocak 2020 – Sayı : 31014 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ANKARA ÜNİVERSİTESİNE SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM 

PERSONELİ ALINACAKTIR 

I. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Hastanelerinde istihdam 

edilmek üzere;  

Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük 

Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller 

Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda 

istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü sınavla toplam (5) personel alınacaktır. 

KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2018-2019 yılında yapılan 

Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan 

veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının 

yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı 

esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve 

usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan 

başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına 

alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması 

halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan en fazla iki 

tanesi için başvuruda bulunabileceklerdir. Sınava alınacak adayların listesi 

http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilecektir. 

 

Unvan Adet Ücret Çalışma Süresi 

Yazılım Geliştirme Uzmanı (A) 

(Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda istihdam 

edilmek üzere) 

3 
Aylık Brüt Sözleşme 

Ücretinin 2 katı 
Tam Zamanlı 

Yazılım Geliştirme Uzmanı (B) 

(Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda istihdam 

edilmek üzere) 

1 
Aylık Brüt Sözleşme 

Ücretinin 3 katı 
Tam Zamanlı 

Yazılım Geliştirme Uzmanı (C) 

(Tıp Fakültesi Hastanelerinde istihdam edilmek 

üzere) 

1 
Aylık Brüt Sözleşme 

Ücretinin 2 katı 
Tam Zamanlı 

 

II. SINAV TARİHİ VE YERİ: 

Sözlü sınav 25/02/2020 tarihinde saat 10:00 Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Beşevler 10. 

Yıl Yerleşkesi/Ankara adresinde yapılacaktır. 

III. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:  

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER): 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları 

taşımak, 

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 

mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
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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. 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için; Yazılım Geliştirme Uzmanı (B) kadrolarına başvuracak 

adayların, Maliye Bakanlığı'nın vizesi doğrultusunda Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (b) 

maddesinde belirtilen bölümlerden mezun olması gerekmektedir. 

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını 

geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak 

(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya 

aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi 

sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek 

suretiyle işçi statüsünde 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 belgelemek, 

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER): 

1-Yazılım Geliştirme Uzmanı (A): (3 Kişi - Tam Zamanlı - Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığında görevlendirilecektir - Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret 

tahsisli kadro için 2 katı ücret ödenecektir.) 

a) ASP.NET MVC ve/veya ASP.NET Core teknolojileri hakkında tecrübeli olmak, 

b) C# programlama dilini ve .NET Framework (4.0 ve üzeri) kütüphanesini iyi derecede 

bilmek (Bu dil ile en az 1 büyük ölçekli projede çalışmış olmak), 

c) Javascript frameworkleri (Angular, React, Vue vb), JQuery, HTML, CSS gibi Front-

End teknolojileri konusunda tecrübeli olmak, 

d) Entity Framework ve/veya Entity Framework Core ve LINQ konularında tecrübeli 

olmak, 

e) Nesne yönelimli programla, tasarım kalıpları, SOLID prensipleri ve temiz kod yazma 

kavramları hakkında bilgi sahibi olmak, 

f) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL bilgisine sahip 

olmak, 

g) Kurumsal uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak, 

h) Yazılım yaşam döngüsü iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,  

i) Güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak, 

j) Birim test yazma konusunda bilgi sahibi olmak, 

k) Web servisleri, SOAP, REST, WCF ve Web API konularında bilgi sahibi olmak, 

l) TFS, GIT, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri ile proje geliştirme konusunda tecrübeli 

olmak, 

m) Ekip çalışmasına uygun, disiplinli, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve çözüm 

odaklı olmak. 

2-Yazılım Geliştirme Uzmanı (B): (1 Kişi - Tam Zamanlı - Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığında görevlendirilecektir - Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 3 katı kadar ücret 

tahsisli kadro için 3 katı ücret ödenecektir.) 
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a) ASP.NET MVC ve/veya ASP.NET Core teknolojilerini iyi derecede bilmek. 

b) C# programlama dilini ve .NET Framework (4.0 ve üzeri) kütüphanesini iyi derecede 

bilmek (Bu dil ile yazılım geliştirmede en az 3 yıl tecrübeli ve en az 2 büyük ölçekli projede 

çalışmış olmak), 

c) Javascript frameworkleri (Angular, React, VueJS vb), JQuery, HTML, CSS gibi Front-

End teknolojileri konusunda tecrübeli olmak, 

d) Entity Framework ve/veya Entity Framework Core, LINQ konularında tecrübeli olmak, 

e) Nesne yönelimli programla, tasarım kalıpları, SOLID prensipleri ve temiz kod yazma 

kavramları hakkında bilgi sahibi olmak, 

f) Kurumsal yazılım mimarisi geliştirme konusunda tecrübeli olmak, 

g) Yazılım yaşam döngüsünü iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,  

h) İlişkisel veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak, 

geniş ölçekli MSSQL ve/veya Oracle veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmiş olmak, 

i) Web servisleri, SOAP, REST, WCF ve Web API konularında tecrübeli olmak, 

j) Mikroservis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak, 

k) Test güdümlü programlama konusunda bilgi sahibi olmak, 

l) Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan sistemlerde, güvenli ve performansı yüksek kod 

yazabilme konusunda bilgili ve tecrübeli olmak,  

m) TFS, GIT, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri ile proje geliştirmiş ve CI-CD 

(Continuous Integration-Continuous Delivery) konusunda bilgili ve tecrübeli olmak, 

n) Ekip çalışmasına uygun, disiplinli, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve çözüm 

odaklı olmak. 

3-Yazılım Geliştirme Uzmanı (C): (1 Kişi-Tam Zamanlı - Tıp Fakültesi Hastanelerinde 

görevlendirilecektir - Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için, 2 

katı ücret ödenecektir.) 

a) Yazılım geliştirme süreçlerini iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek, 

b) Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak ve HBYS projelerinde 

veya Hastanelerde en az 3 yıl çalışmış olmak, 

c) Teletıp ve e-nabız verilerinin toplanması ve gönderilmesi konusunda tecrübeli olmak, 

d) Güncel SUT ve hbys mevzuatları hakkında bilgi sahibi olmak, 

e) En az 10 kişilik hastane bilgi işlem ekip liderliği yapmış olmak, 

f) En az 1 hastanenin hbys yazılımı geçişinde bulunmuş olmak, 

g) İyi derecede SQL ve/veya PL/SQL bilmek,  

h) Uygulama sunucuları konusunda bilgi sahibi olmak,  

i) Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan sistemlerde, güvenli ve performans yazılım yazma 

konusunda bilgi sahibi olmak,  

j) ORACLE veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak,  

k) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,  

l) Tercihen ALES (Sayısal) puanının 80 ve/veya üzeri olmak, 

m) Tercihen Oracle veritabanı hakkında kurulum ve data backup tecrübesi olmak, 

n) Tercihen iyi seviyede İngilizce biliyor olmak, 

o) Tercihen Linux İşletim Sistemi konusunda tecrübeli olmak, 

p) Tercihen sanallaştırma konusunda tecrübeli olmak, 

r) Yedekleme ve geri yükleme konusunda bilgi sahibi olmak. 
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IV. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER:  

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ 

Başvurular 20/01/2020 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde "Ankara Üniversitesi 

Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Bürosu Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi 

/ANKARA" adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile 

yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Başvuru Formu yukarıda belirtilen adresten veya internet 

aracılığı ile http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden temin edilebilir. 

İSTENİLEN BELGELER 

1- Diploma veya mezuniyet belgesinin örneği, 

2- Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin örneği, 

3- Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir 

Belge, (İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş 

yerlerindeki bağlı olunan imzaya yetkili yönetici veya temsile yetkili ortak tarafından ıslak 

imzalanmış ve kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren 

belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin 

de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme 

komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri 

onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin 

doğruluğunun teyit edilememesi durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.) 

4- Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (e) maddesinde belirtilen en az iki güncel 

programlama dilini bildiğini gösterir belge, 

5- Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) istenilen sertifikalar ile tecrübe veya 

deneyimi gösteren belgeler, 

6- KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı, (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz 

etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) 

7- İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya 

bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 

YDS dengi puanı gösterir belge, (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak 

değerlendirilir) 

8- T.C. Kimlik Kartı örneği, 

9- 1 Adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır), 

10- SGK Hizmet Dökümü. 

V. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:  

SINAVIN ŞEKLİ 

-Sınav sözlü olarak mesleki bilgiyi ölçer nitelikte gerçekleştirilecektir. 

SINAV KONULARI 

- Özel şartlar bölümündeki konular. 

VI. DEĞERLENDİRME: 

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış 

olmak şarttır. Başarı sırasına göre en yüksek puan alan aday sınavı kazanmış kabul edilecektir. 

Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya 

atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek 

belirlenecektir. 
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VII. ATAMA İÇİN İSTENİLEN BELGELER: 

1- Dilekçe, 

2- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde 

fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır) 

3- Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya onaylı örneği, (Belge aslının 

ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır) 

4- Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir 

belge, 

5- Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (e) maddesinde belirtilen en az iki güncel 

programlama dilini bildiğini gösterir belge, 

6- Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) istenilen sertifikalar ile tecrübe veya 

deneyimi gösteren belgeler, 

7- KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı, (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz 

etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) 

8- İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya 

bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 

YDS dengi puanı gösterir belge, (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak 

değerlendirilir) 

9- T.C. Kimlik Kartı onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi 

Kurumumuzca onaylanacaktır) 

10- 4 adet fotoğraf, 

11- Mal Bildirim Beyannamesi, (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir) 

12- Beyan Formu, (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir) 

13- Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı-Şubat/2020 tarihli) 

Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde 

istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 

Sözleşmeli Personel Şubesi Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi / ANKARA adresine teslim etmesi 

gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını 

kaybeder. 

VIII. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ: 

Sınav sonuçları sınav komisyonunca Üniversitemiz http://personeldb.ankara.edu.tr 

adresinde ilan edilerek duyurulacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların 

müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. 

Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

IX. ÜCRET: 

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (7.127,04 TL) ÖZEL 

ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak 

Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

X. DİĞER HUSUSLAR: 

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere 

T.C. Kimlik Kartı örneği veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini 

yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine 

herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 526/1-1 
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Batı Akdeniz Kalkınma Ajansından: 

PERSONEL ALIM İLANI  

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, 15 Temmuz 2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve 

Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29 Mayıs 2019 tarih 

ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği 

hükümleri çerçevesinde; 1 (bir) İç Denetçi, 7 (yedi) Uzman Personel, 2 (iki) Destek Personeli 

pozisyonları için toplam 10 (on) personel istihdamı gerçekleştirecektir.  

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın merkezi Isparta ili olup Ajansın faaliyet alanını Isparta, 

Antalya ve Burdur illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu illerden 

Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. 

 

İlan Tarihi 20 Ocak 2020 

Başvuru Tarihleri 10 Şubat 2020 – 21 Şubat 2020 

Sınav Şekli Sözlü (mülakat) 

Sözlü Sınava Katılmaya Hak 

Kazanan Adayların İlan 

Tarihi 

28 Şubat 2020 

Mülakat Tarihleri 16-17-18 Mart 2020 

Başvuru Adresi sinavbasvuru.sanayi.gov.tr 

Sınav Yeri 

T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği 

Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü A2 Blok 

No:185-B 32200 Merkez/ISPARTA 

 

UYARI: Başvurular, 10 Şubat 2020 tarihinden başlayarak, son başvuru zamanı olan 21 

Şubat 2020 tarihinde saat 23.59’a kadar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Batı 

Akdeniz Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır.  

1. TÜM ADAYLAR İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR 

Ajansta istihdam edilecek tüm personelde; 

1) Türk vatandaşı olmak, 

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

3) 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, 

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

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

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

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

2. İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 

2.1. İç Denetçi Adayları İçin Aranan Nitelikler 

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

denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim 

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

olmak,  

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

sertifikalarından birine sahip olmak, 

d) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde, İngilizce dilinden YDS’den asgari 60 

(altmış) puan veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası 

geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari 60 (altmış) puana karşılık gelen bir puan almış 

olmak, 

2.2. İç Denetçi İçin Tercih Nedenleri 

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

tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları 

belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.): 

 Yüksek lisans ve/veya doktora derecesine sahip olmak, 

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

kabul edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.) 

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

olmak 

İç denetçi pozisyonuna başvuranlar için Tablo 1’de yer alan değerlendirme kriterleri 

doğrultusunda Genel Sekreterlikçe değerlendirme yapılacak ve puan sıralamasına göre en yüksek 

puanlı ilk 5 (beş) aday mülakata çağırılacaktır. 

 

Tablo 1 – İç Denetçi Değerlendirme Kriterleri 

İş Tecrübesiyle Yapılan Başvurular İçin Puanlama 

Kriterleri 

Puanlamadaki Ağırlığı 

(%) 

Deneyim Yılı (Belgelenmek Kaydıyla) * 40 

YDS Puanı 40 

Yüksek Lisans 4 

Doktora 6 

İkinci Yabancı Dil Bilgisi** 5 

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

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

** İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği 
bulunan sınav puanları dikkate alınır. 

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

3. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 

3.1. Uzman Personel Adayları İçin Aranan Nitelikler 

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

denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarının Tablo – 2’de belirtilen bölümlerden lisans düzeyinde mezun olmak, 
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Tablo 2 – KPSS Puanı ile Başvuracak Uzman Personel İçin 

Alım Yapılacak Bölümler 

Öğrenim Dalı 

KPSS 

Puan 

Türü 

Taban 

Puanı 

İstihdam 

Edilecek 

Personel 

Sayısı 

Sözlü Sınava 

Çağrılacak 

Aday 

Sayısı 

Sosyoloji P1, P2, P3 80 2 10 

Şehir ve Bölge Planlama P1, P2, P3 80 1 5 

Ekonometri P12, P13 80 1 5 

Çevre Mühendisliği P1, P2, P3 80 1 5 

Bilgisayar Mühendisliği P1, P2, P3 80 1 5 

Kimya Mühendisliği-Metalurji ve 

Malzeme Mühendisliği 
P1, P2, P3 80 1 5 

 

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavından 

(KPSS) mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-2’de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 

80 (seksen) puan almış olmak, 

c) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde, İngilizce dilinden YDS’den asgari 70 

(yetmiş) puan veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası 

geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari 70 (yetmiş) puana karşılık gelen bir puan almış 

olmak, 

Uzman personel alımı için Ajansa yapılan başvurular, adayların KPSS puanına göre 

sıralanır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen 

pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir. 

3.2.Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri; 

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

tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları 

belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.): 

 Sınav ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan 

öğrenim dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans ve/veya doktora derecesine sahip 

olmak, 

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

kabul edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.) 

4. DESTEK PERSONELİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 

Ajansımızda idari ve mali işler, halkla ilişkiler, arşiv ve sekreterlik gibi hizmetleri yerine 

getirmek amacıyla 2 (iki) adet destek personeli istihdam edilecektir. 

4.1. Destek Personeli Adayları İçin Aranan Nitelikler; 

a) Ortaöğrenim kurumlarının, önlisans veya lisans programlarının Tablo 3’te belirtilen 

bölümlerinden/alanlarından/öğrenim dallarından mezun olmak, 

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme 

Sınavından (KPSS) ortaöğrenim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve 

lisans mezunları için KPSSP1, KPSSP2 veya KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan 

almış olmak, 
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Tablo 3 – Destek Personeli İçin Alım Yapılacak Bölümler 
Bölüm/Öğrenim Dalı Ortaöğrenim Önlisans Lisans 

Büro Yönetimi, 
Büro Yönetimi ve 
Sekreterlik, Halkla 

İlişkiler ve 
Organizasyon 

Hizmetleri 

Büro Yönetimi ve 
Yönetici 

Asistanlığı, Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım 

Halkla İlişkiler, 
Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık, Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım, 

Reklamcılık ve 
Halkla İlişkiler 

KPSS Puan Türü P94 P93 P1,P2,P3 
Taban Puanı 60 60 60 

İstihdam Edilecek 
Personel Sayısı 

2 

Sözlü Sınava 
Çağrılacak Aday 

Sayısı 
10 

 
Destek personeli alımı için Ajansa yapılan başvurular, adayların KPSS puanına göre 

sıralanır. Puan sıralaması listesinden, 10 (on)  aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına 
katılabilecekler belirlenir. 

5. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ 
Başvurular, 10 Şubat 2020 tarihinden başlayarak, son başvuru zamanı olan 21 Şubat 2020 

tarihinde saat 23.59’a kadar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Batı Akdeniz 
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, eposta veya posta yoluyla yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

Adayların işbu ilanın ilgili bölümlerinde belirtilen tercih nedenlerine ilişkin olarak sahip 
oldukları belgeleri de başvuruyla birlikte anılan tarih ve saate kadar başvurusuna eklemesi, tercih 
nedenlerinin sınav kurulu tarafından dikkate alınabilmesi için zorunludur.  

Tablo 4 – Başvuruda Sunulacak Belgeler 

No Belge 
Uzman 

Personel 
Destek 

Personeli 
İç 

Denetçi 
1 Başvuru Formu Z Z Z 
2 Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesi  Z Z Z 

3 
KPSS puanıyla başvuracak adaylar için KPSS 
sonuç belgesi 

Z Z GD 

4 
İş tecrübelerini gösterir işyeri unvan listesini 
içeren SGK hizmet dökümü veya ilgili kamu 
kurumundan alınacak hizmet belgesi 

T T Z 

5 

İş tecrübelerine ilişkin olarak, hangi görevi 
hangi unvan ile hangi süreyle yürütmekte / 
yürütmüş olduğuna dair işyerlerinden / 
kurumlarından alınmış SGK dökümü ile 
uyumlu yazı 

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

Z GD Z 

7 
T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı 
sureti  

Z Z Z 

8 
Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış adli sicil 
kaydı belgesi  

Z Z Z 

9 
Erkek adaylar için askerlik durumunu (tecil, 
terhis veya muaf) gösteren belge 

Z Z Z 

10 
Yukarıda ilgili bölümlerde belirtilen tercih 
sebeplerini taşıdığını gösterir diğer belgeler  

T GD T 

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

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

için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır (Uzman, destek personeli ya da iç 
denetçi pozisyonundan yalnızca birine başvurulabilir, aksi takdirde her iki başvuru da 
kabul edilmeyecektir). 

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

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

6. SINAVIN ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE BAŞVURULARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ajansa yapılan başvurular, KPSS puanı ile başvuranlar için KPSS puanına göre; iç denetçi 
adayları için Yönetmelik ekinde yer alan ve Tablo-1’de gösterilen değerlendirme kriterleri 
doğrultusunda Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra adayların puan sıralaması yapılır. 
Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon 
sayısının 5 (beş) katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve 
Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki 
aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir.  

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
Sınav, Ajans Genel Sekreterliği’nde sözlü (mülakat) olarak ve 16-17-18 Mart 2020 

tarihlerinde yapılacaktır. 
Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye 

yetkilidir. Değişiklikler Ajans internet sitesinden duyurulacaktır. 
7. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI 
Sınav Kurulu üyeleri adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi 

birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve 
temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin 
mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı 
not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri 
adaylardan ister. 
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Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. 
Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır. Ancak, sınavda başarılı 
olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan 
başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday sınavı kazanmış kabul edilir. 
Sınavda 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için 
kazanılmış hak teşkil etmez. 

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar 
arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan 
durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine yahut 6 (altı) ay içerisinde ilgili 
pozisyonun boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 
Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır. 

Belli bir öğrenim dalı/pozisyon için ilan edilen sayı kadar adayın başarılı olamaması 
nedeniyle boş kalan pozisyonlar, Sınav Kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından 
sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle 
doldurulabilir. 

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav 
duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir. 

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal 
ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet 
sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara 
yazılı olarak bildirilir. 

8. GÖREVLENDİRME 
Sınavı kazanan adayların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin 

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

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün 
mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat 
adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların 
görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve 
başlamama hali 2 (iki) ayı aşamaz.  

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

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, 
Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile göre belirsiz süreli iş sözleşmesi 
yapılır. 

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, 
Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. 
Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır. 

9. BİLGİ ALMA 
Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir: 
Tel : 0 (246) 224 3737 (Dâhili: 116, 110) 
E-posta  : info@baka.org.tr 
Kamuoyuna İlanen Duyurulur. (20 Ocak 2020) 
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

İSTANBUL SENİN, HALİÇ KIYILARI TASARIM YARIŞMASI 
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

İSTANBUL SENİN, KENT MOBİLYALARI VE OYUN-REKREASYON ÜRÜNLERİ 
TASARIMI YARIŞMASI 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Afyon Kocatepe Üniversitesi İstatistik, Yöneylem ve Aktüerya Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Büyük Taarruz Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Fenerbahçe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Kastamonu Üniversitesi Toplum ve Kadın Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yalova Üniversitesi Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


